صندوق األمم المتحدة للسكان

صلب عودهن
ٌ
قصص فتيات يافعات سوريات

وأن بكيــت ،فليــس ذلــك ألننــي أشــعر بأنني
«إذا حصــل
كســيرة ،بــل ألننــي أشــعر بقــدر هائــل مــن الكبريــاء
إليهــا بعــد كل مــا
واالمتنــان للمرحلــة التــي وصلــت
ـعروا أ
بالســى تجاهــي».
مــررت بــه .لــذا ،رجــا ًء ،ال تشـ
— نجود ،فتاة يافعة من دمشق
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ـن تحديــات
هــذا التقريــر مهــدى للفتيــات اليافعــات الســوريات فــي شــتى أنحــاء المنطقــة ،اللواتــي تصــارع الكثي ـرات منهـ ّ
النســانية .ونتوجــه
ـن إ
ـن يواصلــن التغلــب علــى مصاعــب عديــدة للكفــاح مــن أأجــل أبســط حقوقهـ ّ
عظيمــة يومي ـاً ،إال أنهـ ّ
المــم المتحــدة للســكان لمســاعدة المجتمــع
ـن مــع صنــدوق
ـ
قصصه
ـاركن
ـ
وش
ـجاعة
ـ
بالش
ـن
ـ
تحلي
ـي
ـ
اللوات
بالشــكر مــن الفتيــات
ّ
ً
ـن نحــو البلــوغ ،والمســاعدة أيضـا فــي إلقــاء الضــوء
الدولــي علــى فهــم أوجــه المعانــاة المتعــددة التــي يخضنهــا فــي رحلتهـ ّ
ـن علــى الصمــود فــي وجــه أكثــر الظــروف صعوبــة.
علــى قدرتهـ ّ
أ
ـن جــداً لكافــة الجهــات المانحــة والشـركاء التنفيذييــن الذيــن ســاهم دعمهــم
كمــا أن صنــدوق المــم المتحــدة للســكان ممتـ ٌ
فــي تنفيــذ مجموعــة واســعة مــن البرامــج الموجهــة للنســاء والفتيــات الســوريات فــي ســائر المنطقــة ،وبالتالــي توفيــر منصــات
ودعــم ألولئــك الفتيــات الســوريات اليافعــات كــي يشــاركن قصصهــن مــع العالــم .وتحظــى برامــج صنــدوق أ
المــم المتحــدة
ّ
والدنمــارك ،واللجنــة أ
الوروبيــة ،وفنلنــدا ،وفرنســا ،وإيطاليــا،
للســكان حاليـاً بدعــم مــن كل مــن أســتراليا ،والنمســا ،وكنــدا،
واليابــان ،وجمهوريــة كوريــا ،والنرويــج ،والســويد ،والمملكــة المتحــدة.
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“

أعــرف ذلــك العالــم الــذي أرغــب فــي
العيــش فيــه .ســاعدوني كــي أبنيــه،
ومــن جهتــي ،لــن أتوقــف عــن العمــل
مــن أجلــه.
— ربا ،فتاة يافعة من إدلب ،سوريا
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“
— فريدريكا ميجر ،نائب المدير القليمي لصندوق أ
المم المتحدة للسكان للدول العربية
إ

حان الوقت لمنظمات اإلغاثة اإلنسانية
كي تستهدف الفتيات اليافعات في جهود
االستجابة التي تبذلها.

شــكلت التجــارب التــي خاضتها الفتيــات الســوريات اليافعــات خالل
ـن علــى
الســنوات التســع الماضيــة جــزءاً كبيـراً مــن ســنوات تكوينهـ ّ
نحــو ال ّيمحــي .وبالرغــم مــن التحديــات العديــدة التــي يواجهنهــا،
فإنهــن يواصلــن الصمــود والتغلــب علــى المصاعــب الكبيــرة
ّ
لقدرتهــن العظيمــة علــى
بــل وتحقيــق النجاحــات ،فــي تجســيد
ّ
ـن فــي النقاشــات حــول البرامــج
الصمــود وتأكيــد علــى أهميــة آرائهـ ّ
النســانية وتلــك المعن ّيــة ببنــاء الســام والقــدرة علــى الصمــود.
إ

مقدمة

اللــم الــذي مــررت بــه أنــا والكثيــر مــن الفتيــات أ
«بالرغــم مــن أ
الخريــات مثلــي ،إال
أننــي مــا زلــت أؤمــن بإمكانيــة العيــش فــي عالــم أفضــل».

مــا هــي الظــروف التــي تنمــو فــي ظلهــا فتــاة
يافعــة فــي خضــم أ
الزمــة الســورية؟
ّ
القيــم علــى
كان هــذا هــو الســؤال الــذي وجهــه ّ
إجــراء المقابــات إلــى ليالــي ذات الســبعة عشــر
ربيعـاً ،والتــي كانــت تبلــغ مــن العمــر  11عامـاً عندما
هربــت مــن بلدتهــا فــي القامشــلي فــي شــمال
ســوريا ولجــأت إلــى العـراق .خــارج المقطــورة ذات
أ
اللــواح المعدنيــة ،حيــث أجريــت المقابلــة ،كان
يضـ ّـج مخيــم الالجئيــن دوميــز  1بالحيــاة ،حيــث
يلعــب أ
الطفــال فيــه بالكــرة ،وتنبعــث الموســيقى
الهادئــة فيــه مــن دروس الفنــون والحــرف اليدويــة،
فيمــا تُطــرق المســامير فيــه فــي مواقــع البنــاء عبــر
الطريــق.
صمتــت ليالــي لبرهــة مــن الوقــت وأشــاحت بنظرها
بعيــداً ،محدقــة فــي النافــذة المؤقتــة .وبــدت
للحظــة وكأنهــا توشــك علــى البــكاء ،لكنهــا ابتســامة
تحــد علــت وجههــا ،وقالــت« :لقــد تعلمــت
ٍّ
الكثيــر».
قصــة ليالــي ،وبالطبــع ،شــخصيتها القويــة ،تتشــابه
مــع قصــص عــدد ال يحصــى مــن الفتيــات اليافعات
جذورهــن جــراء
الســوريات اللواتــي اق ُتلعــن مــن
ّ
العنــف الدائــر فــي بلدهــن .وبالنســبة لليالــي،
وضعتهــا أ
الزمــة فــي مواجهــة مجموعــة مــن
التحديــات الصعبــة ،إذ لــم يقتصــر أ
المــر علــى
رؤيتهــا ألفـراد عائلتهــا وأحبتهــا وهــم يــردون قتلــى
فــي خضــم جنــون أ
الزمــة ،فقــد نجــت مــن أشــكال
ّ
عديــدة مــن العنــف المبنــي علــى نــوع الجنــس،
بمــا فــي ذلــك التحــرش والعنــف الجنســي .وعنــد
االســتماع إلــى قصتهــا ،ال يمكــن للمــرء إال أن يــرى
قوتهــا وبالغتهــا .فهــي تتحــدث برويّــة ،وتكشــف
عــن رباطــة جــأش ناشــطة إنســانية يتجــاوز عمرهــا
 17عام ـاً ،والتــي أصبحــت أكثــر قــوة ،ال شــك ،إال
أنهــا أصبحــت أيضـاً أكثــر حكمــة بعــد ســنوات مــن
خوضهــا للصراعــات .غيــر أنهــا تتمســك ببراءتهــا
وحــس الدعابــة لديهــا بالرغــم مــن كل مــا قاســته.
منــذ بــدء أ
الزمــة الســورية فــي عــام  ،2011عكــف
صنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان علــى توثيــق
حصيلــة أ
الزمــة علــى الفتيــات اليافعــات ،اللواتــي

ـن بيــن خمســة أعــوام وحريــة .هــذا مــا جعلنــي أتخــذ قــراراً بالتطــوع
تراوحــت أعمــار العديــد منهـ ّ
أ
قاســين مــا قاســيته،
وأحــد عشــر عامــاً عندمــا نشــبت الزمــة .وفــي لمســاعدة أولئــك اللواتــي
َ
حيــن تحملــت النســاء والفتيــات علــى حــد ســواء ألضمــن أال يرتكــب جيلــي أ
الخطــاء ذاتهــا».
الكبــر مــن أ
العــبء أ
الزمــة ،واجهــت الفتيــات ،ال
ســيما اليافعــات منهــن ،كمـاً متزايــداً مــن التحديات إن هــذا التقريــر هــو محاولــة لتســليط الضــوء
ّ
المعقــدة التــي أثــرت فــي مجــرى نموهــن وأثــرت علــى القــوة التــي تتمتــع بهــا فتيــات مثــل ليالــي،
ّ
حياتهــن تمامــاً جــراء
عليهــن تأثيــراً ســيطال بقيــة حياتهــن .وال يــزال الفتيــات اللواتــي تغيــرت
ّ
ّ
أ
انتهــاك الخصوصيــة ،والقيــود علــى الحركــة ،الحرمــان القاســي والتمييــز الــذي أفرزتــه الزمــة ،إال
وزواج أ
ـن
ـن بقيــن عازمــات علــى الحفــاظ علــى أحالمهـ ّ
الطفــال ،والعنــف الجنســي والجســدي أنهـ ّ
جــزءاً مــن واقعهــن اليومــي ،ويقحمهــن فــي شــبكة بعالــم أفضــل ومحاولــة تحقيقهــا .إن القصــص
ّ
ّ
مــن العنــف تمتــد ألجيــال .فيمــا شــكلت التجــارب المــوردة فــي الصفحــات التاليــة ال تكشــف عــن
التــي خضنهــا خــال الســنوات التســع الماضيــة القــوة الكبيــرة التــي تتحلــى بهــا أولئــك الفتيــات
جــزءاً كبيــراً مــن ســنوات تكوينهــن علــى نحــو ال اليافعــات فــي وجــه المصاعــب الشــديدة فحســب،
ّ
يمحــي .وقــد تــم توثيــق البيانــات التــي جمعهــا بــل تؤكــد أيضـاً علــى أهميــة االســتعانة بآرائهــن في
ّ
ّ
صنــدوق أ
النســانية،
الغاثــة إ
المــم المتحــدة للســكان فــي تقريريــن كافــة النقاشــات حــول أنشــطة إ
ْ
شــاملين ،أولهمــا «االســتراتيجية الخاصــة بالفتيــات وبرامــج بنــاء القــدرة علــى الصمــود والســام.
ْ
اليافعــات» ( ،)2017الــذي ركــز علــى أهميــة تطويــر لقــد تـ ّـم جمــع القصــص المــوردة فــي الصفحــات
برامــج خاصــة بالفتيــات اليافعــات ،و«عندمــا تغــرد التاليــة مــن خــال حــوارات ومقابــات أُجريــت
الطيــور الحبيســة» ( ،)2018الــذي كان بمثابــة نظــرة مباشــرة مــع الفتيــات اليافعــات الســوريات
متعمقــة فــي التحديــات التــي تواجههــا الفتيــات
ممــن يعيشــون فــي ســوريا أو فــي
وعائالتهــن ّ
ّ
اليافعــات ونطــاق عواقبهــا الكبيــر علــى الناجيــات مخيمــات الالجئيــن فــي الــدول المضيفــة فــي
ومجتمعاتهــن علــى نحــو كل مــن تركيــا ،ولبنــان ،أ
عائالتهــن
منهــن ،وعلــى
ّ
ّ
والردن ،والعــراق .ونظــراً
أكبــر.
للطبيعــة الحساســة لمحــور هــذه القصــص،
أ
ومســائل الحمايــة والمــن المرتبطــة بهــا ،فقــد
«فــي مرحلــة مــا ،كان
علــي أن تـ ّـم أخــذ احتياطــات خاصــة التزام ـاً برغبــة هــؤالء
ّ
أســأل نفســي :إلــى أيــن يمكننــي الفتيــات .ولــم يتــم ذكــر أي أســماء حقيقيــة،
ـن ومواقــع
أن أتجــه مــن هنــا مســتقبالً ».فيمــا تـ ّـم ذكــر تفاصيــل تتعلــق ببلداتهـ ّ
ـن الحاليــة بشــكل متقطــع احترمـاً لرغبتهن.
تواجدهـ ّ
ورغــم كل شــيء ،تنهــض فتيــات مثــل ليالــي مــن وأخي ـراً ،إن صــور الفتيــات اليافعــات المســتخدمة
أ
النســانية علــى فــي هــذا التقريــر غيــر مرتبطة مباشــرة باالقتباســات
بيــن حطــام الزمــة ليظهــرن القــدرة إ
الصمــود والبقــاء واالزدهــار ،فــي الوقــت الــذي قــد المرافقــة لهــا.
يتداعــى فيــه العديــد مــن البالغيــن الذيــن يبــدون
أكثــر قــوة.
توضــح ليالــي بصــوت حــازم وثابــت« :فــي مرحلــة
مــا ،كان علـ ّـي أن أســأل نفســي :إلــى أيــن يمكننــي
أن أتجــه مــن هنــا مســتقبالً» .تقــول« :بالرغــم
مــن أ
اللــم الــذي مــررت بــه أنــا والكثيــر مــن
الفتيــات أ
الخريــات مثلــي ،إال أننــي مــا زلــت أؤمــن
بإمكانيــة العيــش فــي عالــم أفضــل يمكــن للفتيــات
بطفولتهــن بســام
الصغيــرات فيــه أن يتمتعــن
ّ
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“
— ُلما ،فتاة يافعة من دمشق ،سوريا

يتمتع الفتية بكل الحرية الموجودة في
العالم ،لكن يُتوقع منا ،نحن الفتيات،
االلتزام بقوانين عديدة .إنهم يعاملوننا
كمجرمات ،وليس كأفراد عاديين.

تُظهــر المعلومــات التــي قــام صنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان
بجمعهــا فــي عــام  2019أن العنــف المبنــي علــى نــوع الجنــس ال
ي ـزال مســيطراً علــى حيــاة الفتيــات اليافعــات الســوريات ،والــذي
دهــن خــال ســائر دورات حياتهــن.
يتجلــى فــي شــبكة عنــف تق ّي
ّ
وتمتــد شــبكة العنــف هــذه لتشــمل انتهــاك الخصوصيــة،
والتحــرش ،وتقييــد الحركــة ،والعنــف العائلــي ،والــزواج القســري
وزواج أ
الطفــال ،وغيــر ذلــك.

أصوات غير مسموعة
«إذا تقــدم رجــل فــي مقتبــل العمــر أو متــزوج ثــري للــزواج مــن فتــاة فــي المخيــم،
بصــرف النظــر عــن عمــره وحالتــه الزوجيــة ،فــإن الفتــاة تُجبــر علــى الــزواج بــه حتــى
لــو لــم ترغــب فــي ذلــك».
«عندمــا كنــت أكبــر وكان العمــر يتقــدم بــي،
شــعرت وكأن جناحـ ّـي يتــم تقييدهمــا ببــطء رغم ـاً
عنــي ،وأصبحــت الحيــاة بالنســبة لــي قفصــاً ال
يمكننــي الفــرار منــه ».هــذه كلمــات أمــل ،وهــي
فتــاة يافعــة ســورية مــن القامشــلي ،كتبتهــا لترســم
صــورة حقيقيــة علــى نحــو مؤلــم حــول دورة حيــاة
الفتيــات اليافعــات اللواتــي كبــرن فــي ظـ ّـل أ
الزمــة
الســورية .تتابــع أمــل« :كان هنــاك عالــم بأكملــه
ينتظــر خارجـاً ،عالــم تصبــح فيــه النســاء قائــدات،
وعالمــات ،ومهندســات .لكننــي كنــت محاصــرة
وعالقــة فــي عالــم آخــر ..عالــم تعنــي فيــه المـرأة
أن ال صــوت لهــا».
معانــاة أمــل ،وكــذا معانــاة عــدد ال يُحصــى مــن
الفتيــات مثلهــا ،تـ ّـم توثيقهــا علــى نحــو مكثــف مــن
قبــل صنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان ،لتشــكل
ِ
سلســلة مــن التحليــل المتعمــق الــذي نُ ِشــر فــي
تقريــر «عندمــا تغــرد الطيــور الحبيســة» عــام
 .2018وبنــا ًء علــى مقابــات أجريــت مــع فتيــات
يافعــات داخــل ســوريا وفــي مجتمعــات الالجئيــن
فــي المنطقــة بســائرها ،قــدم تقريــر «عندمــا تغــرد
الطيــور الحبيســة» نظــرة متعمقــة علــى التحديــات
التــي تواجــه الفتيــات اليافعــات الســوريات
مثلهــن فــي المنطقــة)،
(وغيرهــن مــن الفتيــات
ّ
ّ
والتــي تتنــوع مــا بيــن انتهــاك الخصوصيــة ،والعنف
العائلــي ،وزواج أ
الطفــال ،والعنــف المنزلــي ،وأنواع
أخــرى كثيــرة .وتبــرز هــذه التحديــات مــا إن تبــدأ
الفتــاة باالقتــراب مــن مرحلــة البلــوغ الجنســي،
وتــكاد تبلــغ مــن الخطــورة درجــة إقحامهــا فــي
شــبكة مــن العنــف التــي تحاصرهــا بقيــة حياتهــا.
تظهــر المعلومــات التــي جمعهــا صنــدوق أ
المــم
ُ
المتحــدة للســكان فــي عــام  2019أن واقــع الفتيــات
اليافعــات الســوريات ال ي ـزال هــو ذاتــه .ويواصــل
العنــف المبنــي علــى نــوع الجنــس الســيطرة علــى
ـن بأنمــاط مشــابهة لتلــك التــي تـ ّـم رصدهــا
حياتهـ ّ
أ
فــي الســنوات الســابقة .إن هــذه الشــكال مــن
العنــف المبنــي علــى الجنــس تقــع فــي كل مــكان:
فــي المنــازل ،والمــدارس ،والجامعــات ،أ
والســواق،

والشــوارع العامــة ،وأصبحــت تشــكّل الطريقــة
مجتمعاتهــن
التــي تــرى بهــا الفتيــات اليافعــات
آ ّ
ً
ويتفاعلــن معهــا .فض ـا ً عــن ذلــك ،ونظ ـرا للثــار
المســتمرة والالحقــة أ
للزمــة وحالــة الضعــف التــي
يمــررن بهــا ،تكبــر الفتيــات اليافعــات فــي بيئــة
ـن عائالتهن
تتفشــى فيهــا القيــود التــي تفرضهــا عليهـ ّ
ومجتمعاتهــن .وكمــا توضــح داليا ،وهي فتــاة يافعة
مــن إدلــب« :بعــد نشــوب الحــرب ،ظننــا أن قلقنــا
ســينصب علــى االحتمــاء مــن الطائــرات المقاتلــة
ّ
والرصــاص ،غيــر أننــا وجدنــا أنفســنا قلقــات حيــال
التحــرش ،واالختطــاف ،واالغتصــاب .لــم نعــد
نغــادر منازلنــا .بعــض الفتيــات ال يســتطعن حتــى
الذهــاب إلــى المدرســة ألن عائالتهــن يرفضــون تقــول لُمــا ،وهــي فتــاة يافعــة مــن دمشــق« :يتمتــع
ّ
الفتيــة بــكل الحريــة الموجــودة فــي العالــم ،لكــن
ذلــك».
يُتوقــع منــا ،نحــن الفتيــات ،االلتــزام بقوانيــن
«بعــد نشــوب الحــرب ،ظننــا أن عديــدة .إنهــم يعاملوننــا كمجرمــات ،وليــس
كأف ـراد عادييــن ».تتذكــر نــدى 14 ،عام ـاً ،بوضــوح
قلقنــا سـ
ّ
ـينصب علــى االحتمــاء من تلــك المرحلــة مــن حياتهــا التــي أصبحــت فيهــا
أ
التغي ـرات االجتماعيــة واضحــة« :بــدأ المــر
الطائــرات المقاتلــة والرصــاص ،هــذه ّ
ـن يســألنني أيــن
غيــر أننــا وجدنــا أنفســنا قلقــات مــع النســاء فــي عائلتــي عندمــا كـ ّ
وكــن يقلــن لــي أال
ذهبــت ومــع مــن تحدثــتّ ،
حيــال التحــرش ،واالختطــاف ،ألعــب مــع صديقاتــي فــي الخــارج .وبعــد ذلــك،
بــدأت أشــعر أن الغربــاء يراقبوننــي وأنــا ذاهبــة إلــى
واالغتصــاب».
المدرســة أو جالســة مــع صديقاتــي .وإذا تحــدث
تختصــر كلمــات داليــا تجربــة عــدد ال يحصــى مــن فتــى إلــي ،أرى النــاس ينظــرون إلــي شــزراً ،وكأننــي
الفتيــات اليافعــات داخــل ســوريا وفــي المجتمعات أفعــل أمــراً خاطئــاً».
المضيفــة فــي ســائر المنطقــة .وتُظهــر المعلومــات وفــي حيــن تتواجــد هــذه أ
النمــاط الســلوكية فــي
التــي كشــفت عنهــا الفتيــات اليافعــات الســوريات
أنهــن يواجهــن نمطــاً مشــتركاً مــن العنــف الــذي المجتمعــات فــي شــتى أنحاء العالــم ،إال أن وطأتها
ّ
أ
النســانية ،ال ســيما فــي
يتجلــى بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة أيض ـاً .يبــدأ تــزداد حــدة خــال الزمــات إ
أ
المــر فــي المراحــل المبكــرة مــن المراهقــة ،ويتخــذ تلــك المجتمعــات التــي تتغلغــل فيهــا المعتقــدات
أ
حجم ـاً أكبــر وأشــد وطــأة فــي حدتــه وتبعاتــه مــع البويــة .وعــادة مــا تبــدأ داخــل المنــزل ،لتمتــد
اقتــراب الفتــاة مــن البلــوغ .وعلــى نحــو أكثــر تدريجيـاً إلــى المجتمــع الــذي تعيــش فيــه الفتــاة،
أهميــة ،تظهــر أ
والحســاس
الدلــة أن أشــكال عنــف هــذه وتتســبب فــي إحســاس كبيــر بالقلــق إ
مترابطــة :إذ يهيــئ وقــوع أحدهــا لوقــوع أشــكال غيــر المبــرر بالذنــب بيــن الفتيــات اليافعــات.
أخــرى مــن العنــف علــى نحــو كبيــر .فعلــى ســبيل
المثــال ،قــد تكــون فتــاة ،أُجبــرت علــى الــزواج
المبكــر فــي عــام  ،2011قــد أصبحــت آ
الن أرملــة أو
مطلقــة ،وأحيانـاً أكثــر مــن مــرة ،وأمـاً ألطفــال تقــع
علــى عاتقهــا مهمــة حمايتهــم وإطعامهــم .كمــا
مــن المحتمــل أنهــا قــد اضطــرت لتــرك تعلميهــا
نتيجــة لزواجهــا فــي ذلــك الوقــت المبكــر ،وهــو مــا
يتســبب فــي تقليــص فرصهــا فــي كســب العيــش
والنمــو الشــخصي .وال يقتصــر أثــر ذلــك علــى
المخاطــرة بتعرضهــا ألشــكال إضافيــة مــن التمييــز
الــذي عــادة مــا تتعــرض لــه الفتيــات اليافعــات
فحســب ،إال أنــه أيضـاً يزيــد مــن احتماليــة وخطــر
تعرضهــا لالســتغالل وتب ّنــي آليــات تعايــش ســلبية،
مثــل تعــدد الزوجــات ،وممارســة الجنــس مــن أجــل
البقــاء ومــا شــابه ذلــك.
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إن الحــس الجمعــي أ
بالحقيــة فــي التحكــم بالقــرارات التــي
ّ
تتخذهــا الفتيــات اليافعــات أو التأثيــر فيهــا ،الــذي يبــدر عــن
الهــل ،وأفـراد العائلــة الذكــور ،والمجتمــع بنطاقــه أ
أ
الوســع،
يجعــل الفتيــات أكثــر عرضــة للوقــوع ضحيــة أشــكال عديــدة
مــن العنــف .وال يقتصــر أثــر ذلــك علــى تعزيــز بيئــة تمنــح
حصانــة مــن العقــاب والمســاءلة ومواتيــة للعنــف المبنــي
علــى الجنــس فحســب ،بــل يعــزز أيضــاً نشــوء عالقــة غيــر
ـن مــن الذكــور
ســوية بيــن الفتيــات وأجسـ
ـادهن ونظرائهـ ّ
ّ

“

تعاني العديد من الفتيات المراهقات اللواتي
ّ
نستقبلهن في برامجنا من عدم القدرة
ّ
نظرائهن من الذكور ،وذلك
على التواصل مع
ببساطة بسبب الخوف واإلحساس بالذنب
ّ
ّ
ّ
فيهن.
ومجتمعهن
عائالتهن
الذي غرسته
— متطوعة شبابية ،مخيم دوميز  ،1العراق

منهــن إلــى تدخــل غربــاء فــي
وتشــير العديــدات
ّ
تصرفاتهــن اليوميــة ،وفــي لباســهن ،وحتــى فــي
ّ
شــؤونهن الخاصــة كالــدورة الشــهرية وتفاصيــل
ّ
جنســية خاصــة.
إن الحــس الجمعــي أ
بالحقيــة فــي التحكــم
ّ
بالقــرارات التــي تتخذهــا الفتيــات اليافعــات أو
التأثيــر فيهــا يجعــل الفتيــات أكثــر عرضــة للوقــوع
ضحيــة أشــكال عديــدة مــن العنــف .ومــا يتجلــى
فــي البدايــة كانتهــاك للخصوصيــة ،يمكنــه أن يهيــئ
بيئــة خصبــة للعنــف العائلــي (العنــف الجســدي
والذالل ،والحرمــان مــن المــوارد...
والنفســي ،إ
إلــخ ).مــع تنامــي التوت ـرات فــي المنــزل مــع مــرور
الوقــت .إن هــذا االنتهــاك الجمعــي ال يقتصــر على
تهيئــة بيئــة خصبــة تخلــو مــن المحاســبة ومواتيــة
للعنــف المبنــي علــى الجنــس ،بــل يعــزز أيضــاً
ـادهن
نشــوء عالقــة غيــر ســوية بيــن الفتيــات وأجسـ ّ
ـن مــن الذكــور ،أي عالقــة تســتبدل العالقة
ونظرائهـ ّ
يخيــم
القائمــة علــى الشــراكة واالحتــرام بأخــرى ّ
عليهــا التحكــم والخــوف وعــدم الثقــة.

«يُجبــر الفتيــة فــي ســن صغيــرة ويعتبــر محــو هــذا الضــرر وإيجــاد فــرص لش ـراكة
صحيــة بيــن الفتيــات اليافعــات مــن بيــن المهمــات
علــى اعتنــاق الصفــات والعــادات الصعبــة التــي يواجههــا مقدمــو الخدمــات عنــد
الذكوريــة التقليديــة التــي إعــداد البرامــج الخاصــة التــي تســتهدفهن.
يمكنهــا أن تشــوه الطريقــة التــي توضــح إحــدى المتطوعــات فــي مركــز شــبابي
ّ
فــي مخيــم دوميــز ا فــي العــراق أ
المــر بقولهــا:
يــرون فيهــا الفتيــات اليافعــات «تعانــي العديــد مــن الفتيــات المراهقــات اللواتــي
نســتقبلهن فــي برامجنــا مــن عــدم القــدرة علــى
ويتصرفــون فيهــا معهــن».
ّ
ائهــن مــن الذكــور ،وذلــك
ر
نظ
مــع
التواصــل
ّ
ويتفاقــم ذلــك مــع بعــض أ
النمــاط الســلوكية
والحســاس بالذنــب الــذي
ببســاطة بســبب الخــوف إ
فيهــن».
ومجتمعاتهــن
عائالتهــن
التــي ي ّتبعهــا الفتيــة اليافعــون ،الذيــن يتعرضــون غرســته
ّ
ّ
ّ
بدورهــم للضغــط فــي مراحــل مبكــرة مــن عمرهــم
العتنــاق الصفــات والعــادات الذكويــة التقليديــة «غالب ـاً مــا يتبــع التحــرش وتقييــد
التــي يمكنهــا أن تشــوه الطريقــة التــي يــرون فيهــا
الفتيــات اليافعــات ّويتصرفــون فيهــا معهــن .وغالبـاً الحركــة وانتهــاك الخصوصيــة
مــا تعتبــر هــذه الســلوكيات ،مثــل إالســاءة اللفظيــة خطــر ترتيــب زواج أ
الطفــال».
والتحــرش الجنســي ،أمـراً «اعتياديـاً» بالنســبة ألفـراد
المجتمــع ،مــا يســاهم فــي تعزيــز ثقافــة مــن غالب ـاً مــا يتبــع التحــرش وتقييــد الحركــة وانتهــاك
الخصوصيــة خطــر ترتيــب زواج أ
الطفــال ،الــذي
القبــول لهــم ،ويجبــر الفتيــات علــى اتخــاذ موقــف غالبــاً مــا يــرى علــى أنــه ضمانــة طويلــة أ
المــد
ُ
ـن مــن الذكــور.
ـن مــع نظرائهـ ّ
دفاعــي عنــد تواصلهـ ّ

لحمايــة الفتيــات (و«شــرف» أو صيــت عائالتهــن)
مــن مخاطــر متصــورة .وتظهــر التقويمــات التــي
أجراهــا صنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان أن زواج
أ
الطفــال ،الــذي ال يعــد ظاهــرة مســتجدة فــي
المجتمعــات الســورية ،تأثــر بالطبيعــة الممتــدة
أ
للزمــة ،إذ فرضــت ضغط ـاً إضافي ـاً علــى الفتيــات
اليافعــات .قــد ترتــب العائــات زيجــات لبناتهــا
ألنهــا تتصــور أن ذلــك يعنــي منــع وقــوع العنــف
الجنســي ،خاصــة مــع اعتبــار الفتيــات اللواتــي
تعرضــن للعنــف الجنســي غيــر مناســبات للــزواج،
وفــي أغلــب أ
أنهــن قــد جلبــن العــار
الحيــان،
ّ
ألنفســهن ولعائالتهــن .بالنســبة لمجموعــة كبيرة من
الفتيــات اللواتــي أجــرى صنــدوق أ
المــم المتجــدة
أ
للســكان مقابــات معهــن ،كان زواج الطفــال أم ـراً
مفروغــاً منــه ،ومســاراً حتميــاً اضطــررن التخــاذه
آمالهــن وطموحاتهــن.
بصــرف النظــر عــن
ّ
لقــد تــم توثيــق تأثيــر زواج أ
الطفــال علــى نحــو
ّ
موســع فــي عــدد كبيــر مــن التقويمــات التــي أجراها
صنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان ومنظمــات

إنســانية أخــرى مثــل اليونيســف ،وإنقــاذ الطفــل،
وهيومــان رايتــس ووتــش .وقــد تــم رصــد أنمــاط
مشــابهة لمثــل هــذه التداعيــات المحتملــة بيــن
الفتيــات اليافعــات ،بمــا فــي ذلــك تعقيــدات خالل
والنجــاب ،والعنــف المنزلــي ،والتعليــم
الحمــل إ
بالضافــة إلــى الفــرص االقتصاديــة
غيــر الكافــي ،إ
أ
ـن
ـ
حريته
ـن
ـ
م
ـد
ـ
تح
ـي
ـ
الت
ـود
ـ
القي
ـن
القــل ،فضـا ً عـ
ّ
فــي االختــاط مــع أطفــال مــن أعمارهــن .وتواجــه
العرائــس صغيــرات الســن تعقيــدات أكبــر نظــراً
لعــدم توثيــق العديــد مــن الزيجــات ،وهــو غالب ـاً
مــا يتــرك الفتيــات اليافعــات دون حمايــة تذكــر
ألنفســهن أ
ولطفالهــن.
ّ
كمــا يلعــب الفقــر دوراً رئيســياً فــي تكريــس زواج
أ
الطفــال فــي المجتمعــات الســورية فــي المنطقــة.
فمــع تعثــر الفــرص االقتصاديــة منــذ بــدء أ
الزمــة،
يلجــأ بعــض أ
الهالــي إلــى تقليــص النفقــات مــن
بناتهــن المالــي علــى عائــات
خــال إلقــاء عــبء
ّ
أخــرى عبــر الــزواج .ويعــود ذلــك إلــى المعتقــدات
الخاطئــة المتمثلــة بــأن الفتيــات يشــكّلن عبئــاً

وتعليمهــن
اقتصاديــاً ،وأن إطعامهــن ،ولباســهن،
ّ
مكلــف ،وغالبـاً مــا يكــون اســتثماراً غيــر مجـ ٍـد نظـراً
أ
بهــن فــي بيــت الزوجيــة
ل أن المطــاف ســينتهي ّ
نهــن لــن يخلّفــن اســم العائلــة أو أي ســالة.
ول ّ
ولــم يقتصــر أثــر ذلــك علــى زيــادة مخاطــر وقــوع
زواج أ
الطفــال فحســب ،بــل مهــد الطريــق لتفشــي
ظاهــرة الزيجــات المتعــددة ،التــي أصبحــت
الفتيــات فيهــا مشــاركات عــن غيــر قصــد فــي نظــام
ّ
وأجســادهن دون رحمــة.
اءتهــن
يســتغل بر
ّ
ّ
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وفض ـا ً عــن ذلــك ،أشــارت النســاء والفتيــات علــى
حــد ســواء ،خــال انعقــاد مجموعــات التركيــز فــي
اللمــام بمخاطــر زواج
ســوريا ،إلــى أنــه حتــى بعــد إ
أ
الطفــال ،تلجــأ العائــات إلــى تزويــج بناتهــا (أو
ســن مبكــرة إذا مــا
يقمــن بذلــك بأنفســهن) فــي ّ
كان الــزوج المحتمــل يشــغل مكانــة ســلطوية فــي
المجتمــع أو يُعــرف بتحصيلــه مدخــوال ً عالي ـاً ،فــي
داللــة علــى تعقيــد االرتبــاط بيــن الفقــر والزيجــات
المبكــرة كآليــة للتعايــش ،وعلــى عمــق هــذه
الممارســات وتفشــيها فــي ظــل أ
الزمــات .تشــرح
أ
ســارة ،وهــي فتــاة يافعــة مــن دمشــق المــر بقولها:
«إذا تقــدم رجــل فــي مقتبــل العمــر أو متــزوج غنــي
للــزواج مــن فتــاة فــي المخيــم ،بصــرف النظــر عــن
عمــره وحالتــه الزوجيــة ،فــإن الفتــاة تُجبــر علــى
الــزواج بــه حتــى لــو لــم ترغــب فــي ذلــك».
مــن المهــم الشــارة هنــا إلــى أن زواج أ
الطفــال
إ
يرتفــع بشــكل كبيــر فــي حــال وقــوع إســاءات
منزليــة ،وبخاصــة فــي الحــاالت التــي يكــون الــزواج
فيهــا قســرياً .ويتعامــل مديــرو الحــاالت ،الذيــن
يعملــون فــي المســاحات آ
المنــة الخاصــة بالنســاء
والفتيــات فــي ســائر المنطقــة ،مــع مئــات الحــاالت
التــي تقاســي فيهــا الفتيــات اليافعــات مــن زيجــات
مســيئة بدرجــات مختلفــة ،وهــو مــا يخاطــر

«لقــد رأيــت العديــد مــن الفتيــات
مســتعبدات علــى هــذا النحــو،
وهــن
رضــع
ويحملــن أطفــاال ً ّ
ّ
بعمــر ثالثــة عشــر عامــاً».
تقــول عميــرة ســام ،وهــي قابلــة ســورية مــن
القرداحــة – قريــة فــي شــمال غــرب ســوريا« :ال
تــزال الفتيــات الصغيــرات يصبحــن أمهــات».
لعقــود طويلــة ،مارســت ســام القبالــة بســام،
قبــل أن تصبــح مهنتهــا هامــة جــداً خــال أ
الزمــة
الســورية ،وخاصــة مــع صعــود تنظيــم داعــش
وزيــادة االعتمــاد علــى زواج أ
الطفــال كآليــة بقــاء
فــي المجتمعــات فــي تلــك ســائر المنطقــة.
ترتســم عالمــات الذهــول علــى مالمــح ســام وهــي
تســتذكر التغييــرات التــي طــرأت عقــب الحــرب.
تقــول« :عندمــا تعمــل فــي مهنتــي ،فإنــك تــرى
كل شــيء ،ويصبــح أكثــر صعوبــة علــى العائــات
أن تكــذب .يمكنــك أن تعلــم أن هــذه الفتــاة قــد
أُكرهــت علــى الــزواج ،وعلــى أن تتشــارك ســريرها
وأن تنجــب رغمـاً عنهــا .رأيــت العديــد مــن الفتيــات
مســتعبدات علــى هــذا النحــو ،ويحملــن أطفــاال ً
وهــن بعمــر ثالثــة عشــر عامــاً».
رضــع
ّ
ّ

«تواصــل الفتيــات اليافعــات
الســوريات إظهــار قــدرة مذهلــة
علــى الصمــود فــي وجــه هــذه
الشــدائد ،بــل وينغمســن فــي
والبــداع».
الفنــون والتعليــم إ
تلــك هــي شــبكة العنــف التــي تجــد أعــداد ال
تحصــى مــن الفتيــات اليافعــات الســوريات
يكــن
أنفســهن عالقــات فيهــا ،وذلــك قبــل أن
ّ
ّ
ـهن
قــادرات ،جســدياً ونفســياً ،علــى اكتشــاف أنفسـ ّ
كأفـراد بوقــت طويــل .وبالرغــم مــن ذلــك ،تواصــل
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توضــح غيــداء ،وهــي متطوعــة فــي مركــز مخصــص
للنســاء والفتيــات فــي العــراق ،أ
المــر بقولهــا:
«قــد تكــون هــذه أصعــب الحــاالت فــي تتبعهــا
يتــم القيــام بهــذه الممارســات
ومعالجتهــا ،إذ ّ
سـراً ».كمــا تشــير بشــكل خــاص إلــى أن عــدداً كبيـراً
مــن الفتيــات المســتفيدات مــن خدمــات المركــز
هــن ناجيــات مــن االســتغالل الجنســي .تضيــف
ّ
بقولهــا« :لقــد أصبحــت ظاهــرة متكــررة بيــن
العديــد مــن الفتيــات فــي المجتمعــات المحرومــة.
إجبارهــن علــى سلســلة مــن الزيجــات
تــم
إمــا ّ
ّ
أ
أ
قصيــرة المــد ،أو الســوأ مــن ذلــك ،أصبحــن
مشــاركات فــي ممارســة الجنــس مــن أجــل البقــاء
الــذي تشــجعه العائــات دون رضاهــن».

لقد رأيت العديد من الفتيات مستعبدات
ّ
على هذا النحو ،ويحملن أطفا ًال ّ
وهن
رضع
بعمر ثالثة عشر عام ًا.

«تواجــه العرائــس الســوريات
صغيــرات الســن تعقيــدات أكبــر
نظ ـراً لعــدم توثيــق العديــد مــن
الزيجــات ،وهــو غالبــاً مــا يتــرك
الفتيــات اليافعــات دون حمايــة
تذكــر ألنفســهن أ
ولطفالهــن».
ّ

ـن فــي كل يــوم .وفــي الوقــت ذاتــه ،تعانــي
بحياتهـ ّ
الفتيــات علــى نحــو متزايــد مــن مخاطــر الوفيــات
النفاســية ،وهــو مصــدر قلــق عميــق تـ ّـم توثيقــه
بشــكل متكــرر فــي المجتمعــات الســورية فــي ســائر
المنطقــة .ومــع إك ـراه الفتيــات علــى الحمــل قبــل
ـادهن مهيئــة لذلــك بوقــت طويــل،
أن تكــون أجسـ ّ
يمكــن أن تقــع الوفيــات نتيجــة تعقيــدات مرافقــة
للجهــاض
لمثــل حــاالت الحمــل هــذه ،أو نظــراً إ
غيــر آ
المــن.

الفتيــات اليافعــات الســوريات ،علــى امتــداد
المنطقــة بكاملهــا ،إظهــار قــدرة مذهلــة علــى
الصمــود فــي وجــه هــذه الشــدائد ،بــل وينغمســن
والبــداع ،واســتجماع القــوة
فــي الفنــون والتعليــم إ
ـان
علــى االنخـراط فــي النشــاط االجتماعــي بــكل تفـ ٍ
ـن الحصــول عليهــا
وتعاطــف ومثابــرة لــم يتــح لهـ ّ
فــي ســنوات تكوينهــن .وال تكتفــي القصــص التاليــة
بتجســيد العزيمــة التــي تمتلكهــا أولئــك الفتيــات
اليافعــات والتــي غالبــاً مــا يتــم تجاهلهــا ،بــل
ـن
تؤكــد أيضـاً علــى أهميــة إعــداد برامــج خاصــة بهـ ّ
احتياجاتهــن وتكــون علــى قــدر الشــجاعة
وتلبــي
ّ
التــي يتحليــن بهــا.

مــع تعثــر الفــرص االقتصاديــة منــذ بــدء أ
الزمــة ،يلجــأ بعــض
أ
ـن
الهالــي إلــى تقليــص النفقــات مــن خــال إلقــاء عــبء بناتهـ ّ
المالــي علــى عائــات أخــرى عبــر الــزواج .ويعــود ذلــك إلــى
المعتقــدات الخاطئــة المتمثلــة بــأن الفتيــات يشــكّلن عبئــاً
اقتصاديــاً .وفضــا ً عــن الفــرص الضائعــة فــي التعليــم
والنمــو ،يجعــل زواج أ
الطفــال الفتيــات فــي خطــر أكبــر مــن
العنــف المبنــي علــى نــوع الجنــس والمــوت الناجــم عــن
التعقيــدات المرافقــة للحمــل المبكــر.
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في البداية ،جئت سعي ًا وراء الرفقة .كنت
أتطلع إلى جلسات التوعية طوال اليوم
ألنها كانت تمنحني إحساس ًا باألمان.

بالنســبة للفتيــات اليافعــات ،يعتبــر توفيــر مســاحات آمنــة
ـجيعهن فيهــا علــى التعــاون واحــداً مــن أكثــر
وب ّنــاءة يتـ ّـم تشـ
ّ
الوســائل بســاطة وفاعليــة والتــي يمكــن مــن خاللهــا للمنظمات
ـن فيهــا .وينطبــق ذلــك بصــورة خاصــة
إ
النســانية أن تدعهمهـ ّ
فــي ســياقات منــع وقــوع العنــف المبنــي علــى نــوع الجنــس
أو االســتجابة لــه ،إذ مــن شــأن توافــر شــبكة دعــم كبيــرة أن
الثــر اليجابــي الــذي تتركــه برامــج الدعــم أ
يعــزز مــن أ
الخــرى
إ
المخصصــة لهــن.

بحث ًا عن صديق
«تحتــاج الفتيــات إلــى الشــعور أ
بالمــان ،والدعــم ،والتفهــم .كمــا يحتجــن بيئــة
يمكنهــن فيهــا التخلــص مــن المشــاعر الســلبية كالعــار والذنــب».
ّ
تقــول رشــا وهــي تجفــف دموعهــا« :إذا حصــل وأن
بكيــت ،فليــس ذلــك ألننــي أشــعر بأننــي كســيرة ،بل
ألننــي أشــعر بقــدر هائــل مــن الكبريــاء واالمتنــان
للمرحلــة التــي وصلــت إليهــا بعــد كل مــا مــررت بــه.
لــذا ،رجــاء ،ال تشــعروا أ
بالســى تجاهــي».
ً
أ
احتفلــت رشــا ،وهــي ناجيــة مــن زواج الطفــال،

مؤخــراً بعيــد ميالدهــا التاســع عشــر فــي مخيــم
دوميــز  1فــي الع ـراق ،حيــث لجــأت هــي وعائلتهــا
عقــب انــدالع الحــرب فــي ســوريا بوقــت قصيــر.
كانــت تبلــغ مــن العمــر  17عامـاً عندمــا تمكنــت مــن
الحصــول علــى الطــاق مــن زوجهــا بعــد تحمــل
الســاءة الجســدية والنفســية
ثــاث ســنوات مــن إ
الشــديدة منــه .وكمــا هــو شــائع فــي حــاالت زواج
أ
الطفــال ،فقــد فقــدت حضانــة طفلتيهــا بعــد
وتــم تشــخيصها باالكتئــاب الســريري.
طالقهــاّ ،

«إننــي أشــعر بقــدر هائــل مــن
الكبريــاء واالمتنــان للمرحلــة التــي
وصلــت إليهــا بعــد كل مــا مــررت
بــه .لــذا ،رجــا ًء ،ال تشــعروا
أ
بالســى تجاهــي».
باليجابيــة والحيويــة اللتيــن تطمــح
تفيــض رشــا إ
بالنجازات
تها
ر
ـي
ـ
س
ـر
ـ
تزخ
ـا
ـ
فيم
ـاس،
لهمــا غالبيــة النـ
إ
التــي تتجــاوز بالفعــل ســنوات عمرهــا التســعة
عشــر .ففض ـا ً عــن عملهــا كمتطوعــة فــي إحــدى
المســاحات آ
المنــة المخصصــة للنســاء والفتيــات،
تكتــب رشــا المســرح بشــغف ،إلــى جانــب عملهــا
كمنتجــة ومخرجــة أيضــاً .وقــد قامــت بكتابــة
وإنتــاج مســرحيتين تــم عرضهمــا فــي المخيــم،
كمــا أنهــا منخرطــة فــي إنتــاج فيلــم أيض ـاً .ووفق ـاً
لمديــرة حالتهــا ،عــزة ،فــإن رؤيــة رشــا تتجــول
فــي المخيــم حاملــة عدســة هاتفهــا أصبــح أمــراً
روتينيــاً ،تمامــاً كرؤيتهــا وهــي تمحــص الصــور
لســاعات وســاعات كــي تنتــج فيديوهــات قصيــرة
ل ُتســتخدم فــي المركــز.

تقــول رشــا« :أحــب أن أصنــع أ
الشــياء .أحــب عملية
والنتــاج ،وأعتقــد أنــه ليــس
التخيــل والكتابــة إ
ّ
هنــاك مــن شــيء أقــوى مــن عمــل خيالــي يجســد
الواقــع بدقــة .هــذا مــا شــعرت بــه عندمــا كنــت
صغيــرة عندمــا قــرأت روايــة «اللــص والــكالب»
لنجيــب محفــوظ ،أو عندمــا كنــت أشــاهد أفالم ـاً
كالســيكية مثــل «الخطيئــة» و»لورنــس العــرب».
لقــد جعلتنــي هــذه أ
العمــال أدرك ِكبــر العالــم،
كمــا جعلتنــي أشــعر بأشــياء لــم أعهــد الشــعور
بهــا مــن قبــل».
بالنســبة لرشــا ،يتجســد كامــل شــغفها في المســرح،
مــع وقــوف نــدرة المــوارد فــي وجــه االرتقــاء
بتجربتهــا الســينمائية إلــى المســتوى التالــي.
وتســتمد الوحــي مــن طبيعــة المســرح العضويــة
والمفتوحــة التــي تتســع للجميــع فــي دائرتهــا
كــي يشــاركوا فيــه .توضــح قائلــة« :إن الكتابــة
المســرحية تعــد تحديـاً يثمــر إتمامــه عــن رضــا كبيــر
جــداً .ينبغــي عليــك العمــل أ
بالساســيات والتأكــد
مــن أن رســالتك واضحــة دون نهايــات متكلفــة أو
مؤثـرات خاصــة .يتمحــور أ
المــر كلــه حــول الحــوار
وحركــة الممثليــن».

علــي إمضــاء الوقــت فيــه .لكــن مــا حصلــت عليــه
بالضافــة إلــى نســاء وفتيــات
كان صداقــة ودعم ـاً ،إ
ـن ويحاولــن المضـ ّـي
ـ
جهوده
مثلــي ،يبذلــن قصــارى
ّ
ق ُُدمــاً».

« مــا حصلــت عليــه كان صداقــة
بالضافــة إلــى نســاء
ودعمــاً ،إ
وفتيــات مثلــي ،يبذلــن قصــارى
المضــي
جهودهــن ويحاولــن
ّ
ّ
ُق ُدمــاً».

ووفقـاً لرشــا ،فــإن الصداقــة هــي مــا ســاعدها علــى
تخطّــي المصاعــب التــي مــرت بهــا واالســتغالل
الــذي تعرضــت لــه ،بمــا فــي ذلــك أ
اللــم المضنــي
الناجــم عــن فقدانهــا لطفلتيهــا .حاولــت أن تعــد
النســاء والفتيــات اللواتــي قدمــن الدعــم لهــا عبــر
الســنوات علــى أصابــع يديهــا ،لكنهــا لــم تكــن
كافيــة .تقــول« :أنــا متأكــدة بأننــي لــم أذكــر بعــد
ـن أيضـاً ،وهــو مــا يثبــت حقـاً كــم
مــا يناهــز  10منهـ ّ
كنــت محظوظــة بــكل النســاء والفتيــات الرائعــات
منهــن مــن يصغرننــي بأعــوام
اللواتــي أحطننــي،
ّ
لكنهــن عايشــن أحلــك جوانــب الحــرب،
وعلــى الرغــم مــن نجاحهــا ،ال تــزال رشــا تشــعر عديــدة
ّ
أ
كــن مصــدر راحــة لــي فــي
بالســى تجــاه الســنوات التــي ُســلبت منهــا نتيجــة وبالرغــم مــن ذلــك ّ
زواج أ
الطفــال ،الــذي ،حســبما تشــرح ،ســبب لهــا أحلــك أيامــي».
ألمـاً هائـا ً وحــال دون اكتشــافها لكامــل إمكاناتهــا.
وقــد بــدأت فــي زيــارة المســاحة الخاصــة بالنســاء
والفتيــات عندمــا كانــت فــي الخامســة عشــر مــن
عمرهــا ،أي قبــل عاميــن مــن حــل زواجهــا .فــي تلك
المســاحة آ
المنــة ،بــدأت رشــا بالشــعور باتســاع
دائــرة الدعــم إلــى أن بــدأت مرحلــة التعافــي.
تســتذكر بقولهــا« :عندمــا دخلــت المركــز للمــرة
أ
الولــى ،تفاجــأت إلــى حــد مــا كان بســيطاً
وطبيعيــاً .لــم تكــن لــدي أي توقعــات فــي
الحقيقــة ،وافترضــت أننــي ســألتقي العديــد مــن
النســاء المنكوبــات ،وأنــه ســيكون مــن الصعــب
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“

أكثــر مــن أي عامــل آخــر ،تشــجع الصداقــات الفتيــات
اليافعــات الســوريات علــى القبــال علــى المســاحات آ
المنــة
إ
الخاصــة بالنســاء والفتيــات فــي المنطقــة ،والمشــاركة فــي
البرامــج المتاحــة فيهــا .ويجســد ذلــك أهميــة تعزيــز قيــم
التعــاون بيــن الفتيــات اليافعــات ،الذيــن تعانــي الكثيــرات
منهــن مــن قيــود علــى حركتهــن ،ومــن العزلــة االجتماعيــة،
ّ
وغيــر ذلــك الكثيــر مــن التحديــات الكبــرى.

15
إنهم يمنحوننا فرصة في الجلسات
لمناقشة هذه المواضيع بانفتاح ،ما
من شأنه أن يعزز بيئة تشجعنا على أن
نكون صادقات مع بعضنا بعض ًا.
— رنوة ،فتاة يافعة من تدمر ،سوريا

وفقــاً لعــزة ،التــي تولــت إدارة عشــرة حــاالت
متعلقــة بفتيــات يافعــات ،تعتبــر الصداقــات
العامــل الرئيســي فــي البرامــج التــي تســتهدف
اليافعــات .تقــول عــزة« :بالنســبة للفتيــات
للســاءة ،ال شــك فــي أن الطــرق
اللواتــي تعرضــن إ
المباشــرة فــي االستشــارات تعتبــر أساســية ،إال أن
هــذه الطــرق تصبــح أكثــر فعاليــة عندمــا تكــون
مقترنــة ببيئــة مريحــة اجتماعيــاً .تحتــاج الفتيــات
إلــى الشــعور أ
بالمــان ،والدعــم ،والتفهــم.
يمكنهــن فيهــا التخلــص مــن
كمــا يحتجــن بيئــة
ّ
ً
المشــاعر الســلبية كالعــار والذنــب ،التــي غالب ـا مــا
ومجتمعاتهــن للتأثيــر فــي
عائالتهــن
تســتخدمها
ّ
ّ
ســلوكياتهن وقراراتهــن».
ّ
وتؤكــد العديــد مــن الفتيــات اللواتــي أجــرى
أ
ـن
صنــدوق المــم المتحــدة للســكان مقابــات معهـ ّ
النتيجــة هــذه .ففــي حالــة يــارا ،وهــي فتــاة تبلــغ
مــن العمــر  17عام ـاً مــن حلــب ،التــي عانــت مــن
العنــف العائلــي وتـ ّـم إكراههــا علــى تــرك المدرســة،
لــم تقتصــر المســاحة آ
المنــة علــى منحهــا فرصــة

التواصــل مــن جديــد مــع فتيــات فــي مثــل عمرهــا،
إال أنــه أتــاح أيضـاً لهــا فرصــة التعويض عــن الوقت
الضائــع .تقــول« :فــي البدايــة ،جئــت ســعياً وراء
الرفقــة .كنــت أتطلــع إلــى جلســات التوعيــة طــوال
اليــوم ألنهــا كانــت تمنحنــي إحساسـاً أ
بالمــان .وقــد
قابلتهــن فــي
أصبحــت بعــض الفتيــات اللواتــي
ّ
المركــز صديقــات مقربــات».
لقــد تمكنــت يــارا فــوراً مــن رؤيــة الفــرص المتاحــة
مــن خــال بعــض الصفــوف فــي المركــز .وكفتــاة
تتمتــع بمهــارات تواصــل عاليــة ،لطالمــا ســحرتها
اللغــات ،إذ كانــت تمضــي ســاعات طــوال وهــي
النحليزيــة
طفلــة صغيــرة فــي نســخ الكتــب باللغــة إ
حتــى دون أن تفهــم معانــي الكلمــات بوقــت
طويــل .تضيــف يــارا« :لطالمــا ســحرني شــكل
الكتــب ورائحتهــا ،ولطالمــا أردت تعلم اللغــة قراءة
النجليزيــة وكتابتهــا .وهــو مــا دفعنــي لحضــور
إ
هــذه الصفــوف ،وقــد ســاعدتني علــى اســتعادة
بعــض مــن الوقــت الضائــع نتيجــة إكراهــي علــى
تــرك مقاعــد الدراســة».

منــذ بــدء الصــف فــي عــام  ،2017بــرزت يــارا
كإحــدى أســرع المتعلمــات ضمــن مجموعتهــا .ولــم
تصبــح قارئــة نهمــة وتحمــل كتابهــا معهــا دائمــاً
فحســب ،فقــد كتبــت أيضــاً أكثــر مــن  20مقــاال ً
وقصــة تتنــاول مواضيــع شــائكة ،بمــا فــي ذلــك
سلســلة حساســة تطرقــت لمجموعــة مــن أ
الحــداث
التــي شــكلت مســار حياتهــا منــذ بــدء أ
الزمــة فــي
ســوريا .فيمــا تنــاول مقــال آخــر مســألة عالقتهــا
المتوتــرة مــع جدهــا المســيء ،الــذي حــرض علــى
تركهــا للمدرســة ودائمـاً مــا كان يشــجع أهلهــا علــى
إكراههــا علــى الــزواج .وتنــاول مقــال آخــر أزل،
وهــي الجئــة ســورية أصغــر عمـراً مــن يــارا بقليــل،
والتــي قضــت عــدة أشــهر فــي المخيــم وأصبحــت
صديقــة مقربــة تأتمنهــا علــى أسـرارها ،وذلــك قبــل
أن تنتقــل مــن المخيــم فجــأة (مــن حيــاة يــارا
أيضــاً) .ومــا زال غيابهــا يشــكل مصــدر أرق ليــارا
التــي مـ أ
ـ�ت الدمــوع عينيهــا عندمــا قـرأت الفقـرات
االفتتاحيــة مــن قصتهــا.

الجلســات لمناقشــة هــذه المواضيــع بانفتــاح ،مــا
مــن شــأنه أن يعــزز بيئــة تشــجعنا علــى أن نكــون
صادقــات مــع بعضنــا بعض ـاً ،وهــو مــا ســمح لنــا
بــأن نصبــح صديقــات مقربــات وأن نعمــل يــداً بيــد
لنســاعد الفتيــات أ
الخريــات».

ومــن حســن الحــظ ،فقــد وفــرت لهــا الجلســات
التوعويــة التــي حضرتهــا حــول زواج أ
الطفــال
منفــذاً صحيــاً لتفريــغ الضغــط الهائــل الــذي
قاســته علــى يــد أفــراد عائلتهــا وغيرهــم ضمــن
دائرتهــا االجتماعيــة أ
الوســع .واليــوم ،تعــرف يــارا
معلومــات أكثــر ،وهــي عازمــة علــى وضــع تعليمهــا
بعــد حضــور تلــك الجلســات وتأســيس «مجموعــة»
ونموذهــا الشــخصي علــى رأس أولوياتهــا.
مــن المتطوعــات ،أصبحــت رنــوة واحــدة مــن
تضيــف قائلــة« :أنــا أرى مــا يحصــل للفتيــات المؤثــرات فــي مجتمعهــا ،وتنظــم جلســاتها
اللواتــي يتزوجــن فــي ســن صغيــرة .أحيان ـاً ،أتمنــى الخاصــة حــول زواج أ
الطفــال وتعقــد جلســات
ٍ
ـن وأن أحميهــن .إنهــن يســتحققن أفضل منفــردة مــع الفتيــات مــن عمرهــا كــي تتأكــد مــن
أن أحضنهـ ّ
فهمــن التأثيــر الــذي يمكــن أن يتســبب بــه زواج
ممــا مــررن بــه».
أ ّ
الطفــال علــى حياتهــن .تقــول رنــوة وهــي ترتــب
بالنســبة لرنــوة التــي تبلــغ مــن
العمــر  16عامــاً ،الملفــات المليئــة بالملصقــات والكتيبــات حــول
أ
وهــي الجئــة ســورية تعيــش فــي الردن ،فقــد الموضــوع« :لقــد أصبــح واضحــاً فــي مرحلــة مــا
عنــت الصداقــة الفــرق بيــن طفولــة كســيرة وحيــاة أننــي إمــا ســأمضي أيامــي وأنــا أتذمــر أو أن أصبــح
مــن النشــاط االجتماعــي .فبعــد تعرضهــا لضغــط
اليجابــي».
جــزءاً مــن التغييــر إ
هائــل اجتماعــي كبيــر كــي تتــزوج ،قــررت رنــوة
االنضمــام إلــى سلســلة مــن الجلســات التوعويــة فــي تركيــا ،كانــت زينــة ،وهــي فتــاة تبلــغ مــن
حــول الموضــوع ،وأسســت خــال ذلــك عــدداً مــن العمــر  13عام ـاً مــن حلــب ،تمــر بتجربــة مشــابهة.
الصداقــات الهامــة التــي ســاهمت فــي تشــكيل فقــد دفعــت أ
الزمــة الســورية زينــة ،وهــي ناجيــة
حياتهــا .تقــول« :إنهــم يمنحوننــا فرصــة فــي مــن زواج أ
الطفــال والعنــف العائلــي ،وعائلتهــا إلــى

الهــروب مــن مدينتهــا بعــد انــدالع أعمــال العنــف
بوقــت قصيــر .تقــول« :غالبــاً مــا كنــت أشــعر
بأننــي قــد ولــدت فــي ســجن أمضــي حكم ـاً فيــه،
وبأننــي أعاقــب علــى جريمــة لــم أقترفهــا».
أنجبــت زينــة طفليــن قبــل أن تصــل ســن البلــوغ.
وقــد أكرهــت علــى الــزواج فــي عمــر  13عامــاً،
لتدخــل حيــاة مــن التقييــد واالبتــزاز العاطفــي
علــى يــد زوجهــا وعائلتهــا .وفــي حيــن كانــت تتمثــل
أولويتهــا فــي الحصــول علــى الطــاق مــن زوجهــا
ومحــو الضــرر الــذي تســبب بــه لهــا فــي حياتهــا،
لــم يكــن الطــاق خيــاراً ســهال ً بالنســبة لعائلتهــا،
الــذي رأوا فيــه تلطيخــاً لســمعتهم .وقــد كان
الضغــط الــذي مارســته عائلتهــا عليهــا كبيـراً لدرجــة
أنهــا حاولــت االنتحــار مرتيــن .تقــول« :لقــد دخلــت
فــي حالــة مــن االكتئــاب ال تشــبه أي شــيء مــررت
الســاءة ،والحــرب ،ومشــاعر االســتياء
بــه .ومــا بيــن إ
التــي تملكتنــي تجــاه الرجــال وعائلتــي ،شــعرت بأنــه
ال يوجــد لــدي مــكان ألجــأ إليــه فــي هــذا العالــم.
لقــد كنــت بحاجــة للمســاعدة».
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تمكنــت زينــة مــن الحصــول علــى االستشــارة مــن
المركــز المدعــوم مــن صنــدوق أ
المــم المتحــدة
للســكان ،والــذي قــدم جلســات توعويــة وأنشــطة
هــن بحاجــة لهــا .وقــد
تشــاركية تســتهدف مــن ّ
تمــت إحالتهــا علــى الفــور إلــى االستشــارات الفردية
حتــى تتمكــن مــن البــدء فــي معالجــة أ
الســباب
الجذريــة للمشــاكل التــي كانــت تعانــي منهــا .وفضال ً
عــن ذلــك ،تــم ربطهــا بنقابــة المحاميــن التركييــن
لتلقــي المســاعدة القانونيــة فــي معاملــة الطــاق.
وفــي المركــز التقــت بســامية ،التــي أصبحــت
الشــخاص أ
بعدئــذ واحــدة مــن أ
الكثــر تأثي ـراً فــي
حياتهــا.
توضــح زينــة أ
المــر بقولهــا« :ســامية صديقتــي

شــعرية ســرعان مــا جذبــت مشــاركات أخريــات
مــن المركــز .بالنســبة لســامية ،كانــت زينــة «أكثــر
المســتمعات تفهم ـاً» ،وصديقــة أشــعرتها بالحــب
واالحتــرام .أمــا بالنســبة لزينــة ،التــي أنهــت
إجـراءات طالقهــا ،فقــد كانــت ســامية جــزءاً أساســياً
وصديقــة محفــزة لهــا فــي رحلتهــا نحــو التعافــي.
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مــن خــال البرامــج المتنوعــة،
النســانية أن
يمكــن للمنظمــات إ
تشــجع التواصــل الصحــي بيــن
ائهــن مــن
الفتيــات اليافعــات ونظر ّ
الشــباب ،كمــا يمكنهــا أن توفــر
مجموعــة مــن أ
الدوات التــي مــن
شــأنها التخفيــف مــن العواقــب
الســلبية الناجمــة عــن البنــى
االجتماعيــة المؤذيــة ،والمعتقــدات
والممارســات الســائدة.

تشــير زهــرة الضامــر ،وهــي اختصاصيــة فــي
شــؤون العنــف المبنــي علــى نــوع الجنــس وتعمــل
الزرق فــي أ
فــي مخيــم أ
الردن ،إلــى أن ذلــك «كان
ظاهــرة غالبـاً مــا كانــت تكــرر فــي مراكزنــا .بالنســبة
لغالبيــة الفتيــات اليافعــات وحتــى العديــد مــن
البالغــات ،فــإن المجــيء إلــى المركــز كان يتجــاوز
ـن يأتيــن لتمضيــة
مجــرد حضــور البرامــج .فقــد كـ ّ
ـن بعض ـاً ،وهــو مــا كان بمثابــة
ومعلمتــي ومصــدر إلهامــي .وبالرغــم مــن أنهــا الوقــت مــع بعضهـ ّ
تكبرنــي ببضــع ســنوات فقــط ،إال أنهــا جعلتنــي مصــدر أساســي للتعافــي».
أشــعر بأننــي محبوبــة ومقبولــة بطريقــة ال يمكــن
ســوى أ
ووفقــاً للضامــر ،فــإن إعــداد برامــج تأخــذ هــذا
لــ�م أن تقــوم بهــا».
الجانــب تحديــداً بعيــن االعتبــار ،أعــاد صياغــة
النســاني المتبــع فــي إعــداد البرامــج
وقــد كانــت ســامية ،وهــي واحــدة مــن الناجيــات المنهــج إ
مــن العنــف المبنــي علــى نــوع الجنــس ،تحصــل المعنيــة بالعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس.
أيضـاً علــى جلســات استشــارية .ولــم يمــض وقــت فمــن خــال منــح أ
الولويــة لبنــاء العالقــات،
ِ
طويــل حتــى نشــأ رابــط قــوي بيــن الفتاتيــن علــى يمكــن للبرامــج أن تتســم بجــودة عضويــة ال تتأثــر
أســاس حاجتهمــا المشــتركة للدعــم والرفقــة .ولــم بالعوامــل المتغيــرة مثــل تــردد المشــاركات أو
جاهزيتهــن للتحــدث ،وفاعليــة طــرق المعالجــة
تعثــر فــي زينــة علــى مصــدر للراحــة والتفهــم فــي
ّ
زينــة فحســب ،بــل شــعرت بحــس حمائــي تجاههــا الشــخصية ومناهجهــا ،والتأثيــر الســلبي لعــدم
توافــر بعــض المواهــب أو القــدرات (كالقــدرة علــى
عمــق الرابــط بينهمــا.
علــى الفــور ،مــا ّ
القـراءة والكتابــة علــى ســبيل المثــال) التــي يمكنهــا
تقــول ســامية« :لقــد أحسســت برابــط قــوي أن تؤثــر علــى تجربــة المشــاركات الفرديــة.
تجاههــا علــى الفــور ،وشــعرت بأننــي أعرفهــا منــذ
زمــن طويــل .خــال الجلســات ،تتعلــم أهميــة
اســتعادة مقدرتــك علــى الثقــة آ
بالخريــن مجــدداً،
وقــد جعلــت علــي مــن الســهل جــداً أن أشــعر
بأننــي آمنــة مــن جديــد».
بالنســبة لزينــة ،فقــد وفــرت ســامية مســاحة أكبــر
مــن التفهــم الواقعــي للعالــم ،وســاعدتها خــال
تجربــة طالقهــا المضطربــة ،وقدمــت لهــا دروس ـاً
ّقيمــة حلــو كيفيــة إكمــال حياتهــا بعــد الطــاق.
لقــد كانــت خبيــرة فــي اللغــة العربيــة وبارعــة فــي
الكتابــة والشــعر ،وقــد اســتضافت االثنتــان قـراءات

“

بالنسبة لغالبية الفتيات اليافعات وحتى
العديد من البالغات ،فإن المجيء إلى
المركز كان يتجاوز مجرد حضور البرامج.
ّ
فقد ّ
بعضهن
كن يأتين لتمضية الوقت مع
بعض ًا.
أ
— زهرة الضامر ،اختصاصية في شؤون العنف المبني على الجنس ،مخيم الزرق
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“
—رؤيا ،فتاة يافعة من الغوطة الشرقية ،سوريا

أنا أيض ًا كنت أرغب في ضرب الكرة والركض
في الحقول دون أن أشعر بأنني أرتكب جرم ًا.

أهمية األخذ باآلراء

مشــاركتهن كانــت النتائــج أفضــل ،خاصــة مــع
«لقــد توصلنــا إلــى أنــه كلمــا زادت
ّ
ســن البلــوغ».
ابهــن مــن ّ
اقتر ّ

مــا الــذي يمكــن أن تقومــي بفعلــه إذا
كنــت مســؤولة عــن برنامــج موجــه للفتيــات
اليافعــات؟
تفاجــأت ميســاء إلــى حــد مــا بالســؤال .ابتســمت
وفكــرت للحظــة كــي تســتجمع أفكارهــا .ثــم قالــت
وهــم تتنــاول قلمهــا ودفتـراً للمالحظــات كــي تبــدأ
فــي تدويــن قائمــة أ
بالمــور التــي ترغــب فيهــا هــي
وصديقاتهــا« :لــم نعتــد علــى توجيــه أســئلة مثــل
هــذا لنــا ».مــا تـ ّـم استشــفافه مــن هــذا التمريــن
الصغيــر أن لــدى الفتيــات اليافعــات فكــرة واضحــة
عمــا يردنــه مــن الحيــاة.
تقــول رؤيــا ،وهــي الجئــة ســورية مــن الغوطــة
الشــرقية تبلــغ مــن العمــر  17عامــاً« :أحــب
أ
ســأمل المخيــم
الســباحة ،لــذا بالتأكيــد فإننــي
ببــرك الســباحة ».تصــف المشــرفة علــى إدارة
حالتهــا رؤيــا بأنهــا واحــدة مــن المشــاركات
النشــيطات والطموحــات فــي البرنامــج ،وبأنهــا
فتــاة شـقّت طريقهــا الخــاص بهــا منــذ هروبهــا مــن
مدينتهــا بعمــر  13عامــاً.
تضيــف رؤيــا وهــي تشــير للمنطقــة مــن حولهــا:
«أحــب الســباحة ألننــي أرى فــي المــاء حيــاة ،أ
ولن
العيــش فــي الصحــراء جعلنــي أشــعر بالحنيــن
للمــاء .أجدنــي أتلهــف علــى المــاء والمســاحات
الخضــراء باســتمرار .لــذا ،أرغــب بوجــود بركــة
مخصصــة لنســاء حيــث ال نضطــر إلــى التلفــت
يمينــاً وشــماال ً باســتمرار».

للفتيــات اليافعــات الحــق فــي المشــاركة فــي تصميــم
لهــن وتطويرهــا وتقويمهــا .وقــد
البرامــج الموجهــة
ّ
تــم تجســيد ذلــك مــن خــال العديــد مــن البرامــج فــي
مرحلــة التطويــر ،أ
المــر الــذي يؤكــد أن مشــاركة الفتيــات
والشــراف
اليافعــات فــي تصميــم البرامــج وتنفيذهــا إ
عليهــا يعــد مســألة حيويــة فــي ضمــان قبــول تلــك البرامــج
وتوفيرهــا وتلبيتهــا احتياجــات المنتفعــات منهــا.

«أرغــب بوجــود بركــة مخصصــة
لنســاء حيــث ال نضطــر إلــى
التلفــت يميناً وشــماال ً باســتمرار».
ولــدى االســتماع لمــا قالتــه رؤيــا ،ال يمكــن للمــرء
ســوى أن يســتذكر الســباحة أ
الولمبيــة الســورية
يســرى ماردينــي ،التــي هربــت مــن الحــرب فــي
ســوريا ،وباشــرت فــي رحلــة هــروب مضنيــة عبــر
البحــر نحــو أوروبــا .وبعــد مــرور زهــاء  15دقيقــة
مضــي الرحلــة فــي البحــر ،توقــف محــرك
علــى
ّ

لعبــة كــرة القــدم مــن حيــن آلخــر .وقــد شــاركنا
فــي بطــوالت بالفعــل ،وفــزت بالمركــز الثانــي فــي
البطولــة أ
الخيــرة التــي أقيمــت فــي شــهر أبريــل.
لــذا ،فســأقوم بالتأكيــد بإيجــاد برامــج تشــجع
الفتيــات علــى أن يصبحــن رياضيــات».

الســفينة عــن العمــل معرض ـاً حيــاة كل مــن كانــوا
علــى متنهــا للخطــر .وقــد قفــزت يســرى مــع أختهــا
واثنيــن آخريــن فــي الميــاه المفتوحــة ،متحديــن
أ
المــواج لمــدة ثــاث ســاعات ونصــف لمنــع
الســفينة مــن االنقــاب ،ونجحــوا فــي إنقــاذ حيــاة
 20شــخصاً بفضــل جهودهــم .وبعــد مضـ ّـي عــام
ـن إلــى المســاحات
علــى تلــك الحادثــة ،كانــت يســرى تنافــس فــي أكــدت كل مــن رامــا ورؤيــا حنينهـ ّ
الولمبيــة فــي ريــو ،ممثلــة  65مليــون الخضـراء .وفــي الحقيقــة ،أطلقــت الفتاتــان مؤخـراً
اللعــاب أ
أ
حملــة للزراعــة بالشــراكة مــع صديقاتهــن ،والتــي
شــخص مشــرد حــول العالــم.
تهــدف إلــى زراعــة خمــس أشــجار كل شــهر لتجميل
«إنــك تــرى أ
الوالد يلعبــون كــرة المنطقــة المحيطــة بمنازلهــن .وتعترفــان بــأن ذلــك
أ
المــر يشــكل تحديــاً ،مضيفتــان أن «الميــاه ال
القــدم وكــرة الســلة ،فيمــا تتوافــر بســهولة ،لــذا فإننــا نختــار أ
الشــجار التــي
تســهل ترويتهــا ويمكنهــا الصمــود فــي أ
الجــواء
يُتوقــع منــا أن نغــزل الصــوف وأن
الحــارة فــي الصيــف».
نحيــك».
عندمــا ُســئلت عمــا أن تأمــل تصــل إليــه بهــذا
الشــغف الكبيــر لديهــا ،تضــاءل حمــاس رؤيــا التــي
ردت بقولهــا« :ال أعلــم مــا يمكننــي أن أفعــل بــه
فــي الحقيقــة .إن هــذه الخيــارات ليســت موجــودة
دائم ـاً».
وفقــاً لرؤيــا ،فــإن الرجــال يحظــون بميــزات غيــر
متاحــة للنســاء ،وهــو مــا يســبب حالــة مــن عــدم
التــوازن فــي نــوع الخيــارات المتاحــة لهــن .تقــول:
«إنــك تــرى أ
الوالد يلعبــون كــرة القــدم وكــرة
الســلة ،فيمــا يُتوقــع منــا أن نغــزل الصــوف وأن
نحيــك .أنــا أيضــاً كنــت أرغــب فــي ضــرب الكــرة
والركــض فــي الحقــول دون أن أشــعر بأننــي أرتكــب
جرمــاً .أريــد أن أخــرج وأن ألعــب .إذا كان أ
المــر
بيــدي ،فإننــي ســأحرص علــى أن تعامــل هــذه
متســاو».
البرامــج الرجــال والنســاء علــى نحــو
ٍ
وتوافــق رامــا ،وهــي صديقــة رؤيــا المقربــة منــذ
وصولهــا إلــى المخيــم عــام  ،2015علــى ذلــك،
وتضيــف هــي تمــازح رؤيــا« :مــع أننــي لســت
ســباحة ماهــرة ،إال أننــي أوافــق علــى مســألة
الرياضــات بشــكل عــام .إنهــم يحبــون االعتقــاد
بــأن الفتيــات يكرهــن أ
النشــطة البدنيــة ،إال أننــا
كبرنــا نحــن االثنتيــن ونحــن نركــض .أنــا ،ومثلــي
غالبيــة الفتيــات فــي مثــل عمــري ،نحــب أن نمــارس

بالنســبة لســلمى البالغــة مــن العمــر  13عامـاً ،فإنهــا
تشــعر بــأن الرقــص هــو مــا تحتاجــه الفتيــات فــي
مثــل عمرهــا ،وتقــول« :أحــب أن أرقــص وأن أعلمــه
آ
تهــم كثيــراً ،مــا
للخريــن أيضــاً .إن الموســيقى ال ّ
يهــم بالفعــل هــو أن يكــون فيهــا إيقــاع يحمــل
النــاس علــى االبتســام».

تركــت ســلمى مدينتهــا ،تدمــر ،بعــد انــدالع أعمــال
العنــف بفتــرة قصيــرة .وفــي حيــن أثــرت أ
الزمــة
علــى إحساســها باالســتقرار ،ســمح لهــا الرقــص
بالتركيــز علــى الجانــب المشــرق ،خاصــة كنشــاط
جماعــي .تقــول« :يمكــن للرقــص أن يغيــر النــاس
إلــى أ
الفضــل بســرعة ،حتــى لــو كانــوا يمــرون بأســوأ
أيامهــم .هــذا مــا أشــعر بــه ،وهــو الســبب فــي
اعتقــادي بأنهــم بحاجــة إلــى البــدء فــي تعليــم
الرقــص للفتيــات».
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“
يمكن للرقص أن يغير الناس إلى األفضل
بسرعة ،حتى لو كانوا يمرون بأسوأ أيامهم.

This is why I decided to volunteer to
;help those who have suffered as I have
to make sure that my generation will
not make the same mistakes.

“

— LAYALI, an adolescent girl from Idlid, Syria

— سلمى ،فتاة يافعاة من تدمر ،سوريا

بالنظــر إلــى أن المشــاكل العديــدة التــي تؤثــر فــي الفتيــات
اليافعــات الســوريات متغلغلــة فــي نســيج مجتمعاتهــن ،يعتبــر
ـاركتهن الفاعلــة فــي عمليــة التنميــة أم ـراً
تشــجيع وتمكيــن مشـ
ّ
ذي أهميــة كبيــرة .وبضمــان أ
الخــذ باالعتبــار القيــود التــي تــرزح
الفتيــات اليافعــات تحــت وطأتهــا ،والقيــود المفروضــة عليهــن،
النســانية
ـن الخاصــة ،يمكــن للمنظمــات إ
إلــى جانــب احتياجاتهـ ّ
والعامليــن فيهــا أن يقدمــوا برامــج أكثــر تركي ـزاً وواقعيــة.

توضــح نجــاة ،وهــي فتــاة ســورية مــن القامشــلي
تبلــغ مــن العمــر  15عامـاً« :عندمــا بــدأت بحضــور
المخيــم ،كنــت
برنامــج المهــارات الحياتيــة فــي
ّ
بالــكاد قــادرة علــى تركيــب جملتيــن ».لقــد وصلــت
نجــاة إلــى العــراق فــي عــام  2015بعــد مرورهــا
بأكثــر التجــارب قســوة فــي حياتهــا ،وذلــك بعــد
أن أُجبــرت علــى الــزواج مــرات عديــدة ونجــت
مــن اعتــداء جنســي علــى يــد أحــد أف ـراد عائلتهــا.
وعندمــا ســجلت فــي برنامــج المهــارات الحياتيــة
فــي المخيــم فــي البدايــة ،فقــدت قدرتهــا علــى
التواصــل مــع آ
الخريــن.

«كنــا معتــادات علــى أن يقــال لنــا
مــا كنــا بحاجتــه .ال أحــد يهتــم
حقيقــة كــي يســألنا عمــا إذا كان
لدينــا أي رأي حــول الموضــوع».

The trials that Syrian adolescent girls have gone
through over the past nine years have defined and
indelibly shaped a significant portion of their formative
years. Despite the many challenges facing adolescent
girls, they continue to rise, surviving and even thriving
in the face of enormous odds. This demonstrates their
unparalleled resilience and undescores the importance
of addressing their needs.

وهــو معيــار يتــم علــى أساســه قيــاس وتقويــم عــن احتمــال مــوت والــد نجــود بعــد عودتــه إلــى
التقــدم المحــرز عنــد تنفيــذ حقــوق اليافعيــن ســوريا بصــورة مفاجئــة .أنبــاء جلعــت حياتهــم
واليافعــات ،وكبعــد إضافــي فــي الحــق العالمــي تأخــذ منحــى مفاجئــاً نحــو أ
الســوأ.
بحريــة التعبيــر عــن الــرأي ،فإنــه يتصــل بحــق
اليافعيــن واليافعــات فــي أن يتــم االســتماع إليهــم «قــد يكونــون صغــاراً فــي الســن،
أ
والخــذ بآرائهــم.
إال أنــه لــدى اليافعيــن واليافعــات

القليمــي
توضــح فريدريــكا مايــر ،نائــب المديــر إ
لصنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان للــدول
العربيــة« :قــد يكونــون صغــاراً فــي الســن ،إال أنــه
لــدى اليافعيــن واليافعــات الكثيــر ليقولــوه لنــا
علــى صعيــد احتيجاتهــم وكيفيــة تلبيتهــا .ولــذا
نحــن نؤمــن ليــس فقــط بحقهــم فــي المشــاركة،
بــل وبقيــادة تصميــم البرامــج وتطويرهــا وتقويمهــا.
لقــد توصلنــا إلــى أنــه كلمــا زادت مشــاركتهم كانــت
النتائــج أفضــل».

الكثيــر ليقولــوه لنــا علــى صعيــد
احتيجاتهــم وكيفيــة تلبيتهــا».

وفــي حيــن كانــت والــدة نجــود قــادرة علــى تأميــن
الغــذاء وتحمــل نفقــات تعليــم أطفالهــا ،لــم
تكــن البيئــة مواتيــة لحيــاة مســتقرة ،خاصــة مــع
مواجهتهمــا مخــاوف متزايــدة حــول مســتوى
الســيطرة الــذي بــدأت عائلتهمــا الممتــدة بممارســته
علــى حركتهمــا .بعــد وفــاة والدهــا بفتــرة قصيــرة،
بــدأت والدتهــا بتلقــي عــروض بالــزواج مــن رجــال.
«لقــد منحتنــا أمــا ً بعــد أشــهر وبــدأ أحدهــم بالتصــرف بحريــة مــن خــال
مــن التعامــل مــع رجــال كاذبيــن زيارتهــم فــي المنــزل بصــورة مفاجئــة والتآمــر مــع
العائلــة .لحســن الحــظ ،كانــت والدتهــا تحضــر
وغشاشــين ومســيئين».
جلســات فــي المســاحات آ
المنــة الخاصــة بالنســاء
أ
وتــم تشــجيعها علــى الســعي
بالنســبة لنجــود ،وهــي فتــاة ســورية مــن دمشــق والفتيــات لشــهرّ ،
تبلــغ مــن العمــر  19عامــاً ،فــإن عــدم إشــراك للحصــول علــى خدمــات قانونيــة للمســاعدة فــي
الفتيــات اليافعــات فــي الحديــث الدائــر كان لــه حصولهــا علــى الوثائــق لعائلتهــا وترتيــب شــؤونها.
تأثيــر كبيــر علــى ســوريا كلهــا .وتصــر نجــود،
تســتذكر نجــود قائلــة« :لــن أنســى أبــد ًا كيــف كان
التــي تؤمــن إيمان ـاً راســخاً بــأن الفتيــات (ال ســيما
شــكل تلــك المحاميــة .كان اســمها إيفــان ،كانــت
مــواز علــى
تعليمهــن) يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر
ّ
ٍ
تجســد كل مــا تخيلــت أن الم ـرأة يجــب أن تكونــه:
النمــو ،وعلــى أن الفتيــات يــردن بــل وبحاجــة إلــى
جميلــة ،وذكيــة ،والتعامــل معهــا لطيــف جــداً.
لعــب دور فــي حــل أ
الزمــة الســورية ،لكــن غالبـاً مــا
لقــد منحتنــا أمــا ً بعــد أشــهر مــن التعامــل مــع
ـن غيــر هامــة.
يتــم إشـ
ـعارهن بــأن أصواتهــن وآراءهـ ّ
ّ
رجــال كاذبيــن وغشاشــين ومســيئين».
أ
تقــول« :ال يمكننــي تذكــر المــرة الخيــرة التــي

تســتذكر قائلــة« :بالرغــم مــن أن البرنامــج الــذي
حضرتــه كان يركــز علــى المهــارات أ
الساســية ،كنــت
محظوظــة بمديــرة حالتــي التــي كان لديهــا قــدر مــن
االهتمــام بــي كــي تســألني عمــا كنــت أشــعر بأننــي
بحاجــة إليــه .ال أتذكــر الكثيــر مــن ذلــك الحديــث،
إال أننــا تحدثنــا عــن الحيــاة بشــكل عــام ،وعــن
الســاءات المتكــررة ،وعــن أفــراد العائلــة الذيــن
إ
لــن يتســنى لــي رؤيتهــم مجــدداً .ثــم أخبرتهــا
عــن المدرســة وكــم اشــتقت للقــدرة علــى الق ـراءة
والكتابــة ،وقــد ســاعدتني علــى إدارك أن ذلــك
يجــب أن يكــون هدفــي فــي الســنوات المقبلــة.
ومنــذ ذلــك الوقــت وأنــا أحمــل كتابــاً مــا معــي
طــوال الوقــت ،وأمضــي ســاعة كل أســبوع وأنــا
أخبرهــا عمــا أقــرأ وأتعلــم منــه».
ســئلت فيهــا عمــا يمكننــي أن أقدمــه لســوريا .لــدي
أ
إجابــات كثيــرة ،لكننــي ال أســمع الســئلة الصحيحــة
وفق ـاً لنجــاة ،فــإن ســؤالها عمــا هــي بحاجــة إليــه
الطــاق».
يعنــي الكثيــر .تقــول« :كنــا معتــادات علــى أن يقــال علــى إ
لنــا مــا كنــا بحاجتــه .ال أحــد يهتــم حقيقــة كــي اســتيقظت نجــود ،التــي لطالمــا حلمــت بــأن تصبــح
يســألنا عمــا إذا كان لدينــا أي رأي حــول الموضــوع ».محاميــة ،علــى عالــم خــارج عــن الســيطرة عندمــا
تــم اجتيــاح قريتهــا .وقــد نجحــت هــي وعائلتهــا
بحســب اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،يتمثــل أحــد
بشـ ّـق طريقهــا بأمــان إلــى تركيــا أن يتــم تفريقهــم.
الرشــادية فــي التعامــل مــع اليافعيــن
المبــادئ إ
لجــأت هــي إلــى العــراق برفقــة أمهــا وعائلتهــا
واليافعــات فــي ضمــان مشــاركتهم فــي ذلــك ،مــا
الممتــدة ،فيمــا حــاول والدهــا وأخوهــا تحصيــل
يعكــس ويحتــرم حقهــم فــي التعبيــر عــن آرائهــم
ســبل عمــل أفضــل فــي تركيــا .وقــد فقــدت أمهــا
فــي أ
المــور التــي تعنيهــم وتؤثــر عليهــم .إن حــق
غالبيــة الوثائــق قبيــل هربهــم مــن ســوريا ،وقــد
المشــاركة مرتبــط بممارســة كافــة الحقــوق أ
الخــرى،
أثــر ذلــك علــى قدرتهــم علــى الحركــة ،فيمــا
ضمــن العائلــة ،والمدرســة ،وفــي إطــار المجتمــع
ً شــكل تهديــداً بالخطــر علــى حياتهــم فــي بعــض
أ
الوســع .وتعتبــر المشــاركة محفــزاً وأمــراً أساســيا
الحــاالت نظــراً لتزايــد مخاطــر االســتغالل فــي
فــي ضمــان حمايــة الحقــوق الفرديــة واحترامهــا.
مجتمعــات الالجئيــن .وقــد وصلتهــم أخي ـراً أنبــاء
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فــي إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا ،كانــت جنــى،
وهــي ناجيــة مــن زواج أ
الطفــال وتبلــغ مــن العمــر
 17عامـاً ،تعانــي مــن أفــكار انتحاريــة جديــة عندمــا
بــدأت فــي التــردد علــى المســاحة آ
المنــة الخاصــة
بالنســاء والفتيــات .حينهــا ،كانــت تتولــى مهمــة
العنايــة بطفليــن وحام ـا ً بالطفــل الثالــث ،الــذي
جــاء فــي وقــت غيــر مناســب نظـراً لتضــاؤل مــوارد
عائلتهــا الماليــة .وبــدأت جنــى بتولــي مســؤولية
المنــزل عقــب والدة طفلهــا أ
الول بفتــرة قصيــرة
بعــد استســام زوجهــا إلصابــة خطيــرة خــال
اضطرابــات عنيفــة فــي مدينتهــا .وبوجــود طفــل
ثالــث علــى الطريــق ،كانــت تصــارع لتأميــن الغذاء،
وتشــغل أعمــاال ً عديــدة وغريبــة لتوفيــر القليــل.
وكادت أن تدفــع بهــا الضغوطــات إلــى الهاويــة.
كان ذلــك عندمــا مــرت جنــى بنــاد أ
للمهــات
ٍ
الصغي ـرات ،وهــي مبــادرة تــم تنظيمهــا اســتجابة
الحتياجــات الفتيــات اليافعــات فــي ســوريا .ويقدم
النــادي ،الــذي يســتهدف أ
المهــات فــي عمــر  19عاماً

«تــم تصميــم البرنامــج بأكملــه
بنــا ًء علــى مشــاركة الفتيــات
بأنفســهن وباالستشــارة معهــن،
ّ
ولذلــك هــو ناجــح».
ووفقــاً لعبــود ،فقــد حظــي النــادي بشــعبية
كبيــرة بيــن اليافعــات ،وهــو يعمــل فــوق طاقتــه
مؤخ ـراً نظ ـراً للطلــب الكبيــر علــى الخدمــات التــي
يقدمهــا .وفــي حالــة جنــى ،فقــد أنقــذ البرنامــج
حياتهــا بالمعنــى الحرفــي مــن خــال مســاعدتها
علــى تشــكيل شــبكة أوســع مــن الدعــم والتواصــل
العالجــي الفــردي وضمــن مجموعــات ،وصياغــة
خطــة أكثــر واقعيــة وتناســقاً لمعالجــة احتياجــات
عائلتهــا .وقــد اســتفادت خطتهــا كثيــراً مــن
المهــات أ
الخبــرات القيمــة التــي قدمتهــا أ
الكثــر
ّ
تجربــة فــي المجموعــة ،وعــزز مــن برامــج بنــاء
المهــارات المقدمــة.

«لقــد ســاعدها النادي علــى تغيير
رأيهــا واعتنــاق الحيــاة واكتشــاف
مواطــن قوتهــا الشــخصية ،التــي
كانــت كثيــرة».

تقــول زودي« :أنــا مفتونــة بالروبوتــات ،وبخاصــة
شــكلها وطريقــة تحركهــا وتصرفهــا كالبشــر .لقــد
كنــت تواقــة لتفكيــك وإعــادة تركيــب وبرمجــة
العــدادات لجعــل الروبــوت يتحــرك ،وقــد تبيــن
إ
مــن ذلــك كلــه أن العمليــة ليســت ممتعــة فحســب،
بــل ســهلة نســبياً أيضـاً .كمــا تعلمــت الصبــر أيضـاً،
إذ أننــا كنــا نخطــئ بشــكل متكــرر خــال عمليــة
التجميــع والبرمجــة ونمضــي ســاعات فــي محاولــة
تحديــد المشــكلة .لقــد كان عمــا ً صعبــاً ،إال أنــه
كان مجديــاً».
وفق ـاً لملــك الحســاني ،وهــي مدربــة واختصاصيــة
تحريــك الروبوتــات فــي إحســان ،فقــد ســاعد
البرنامــج المنظميــن علــى اكتشــاف الكثيــر مــن
القــدرات الكامنــة للفتيــات اليافعــات ،أ
والفــكار
اهتمامهــن
المغلوطــة الشــائعة حــول مــدى
ّ
بمجــاالت كتكنولوجيــا المعلومــات والهندســة.
تقــول« :لــم يقتصــر البرنامــج علــى إثبــات مــدى
اهتمــام اليافعــات الكبيــر بالتكنولوجيــا والبرمجــة،
بــل أيضــاً التأثيــر إاليجابــي طويــل المــدى الــذي
تخلفــه مثــل هــذه البرامــج علــى صعيــد معالجــة
العدالــة بيــن الجنســين ،ومســاعدة الفتيــات علــى
ـن والتفكيــر بهــا كأفـراد منتجين
إعــادة تصــور إمكاناتهـ ّ
فــي مجتمعاتهــن ،وتوفيــر ســبل جديــدة للمنظمــات
إالنســانية عنــد إعــداد هــذه البرامــج لهــن».

— نجود ،فتاة يافعة من دمشق ،سوريا

منــذ ذلــك اليــوم ،شــكلت إيفــان نظــرة نجــود عــن
النجــاح .لقــد كبــرت وهــي تقـرأ القصــص القانونيــة
المشــوقة التــي تمكنــت مــن وضــع يدهــا عليهــا،
وكانــت تمهــد الطريــق لنفســها كــي تحصــل علــى
درجــة فــي القانــون منــذ ذلــك الوقــت .تقــول:
«لقــد وصلــت إلــى مرحلــة أتمكــن فيهــا مــن البقــاء
مركــزة علــى ذلــك والبــدء فــي االختصــاص بالقانــون
الدولــي .تتمثــل خطتــي فــي أن أنقــل هــذه المعرفة توضــح هنــاء عبــود ،وهــي عاملــة فــي شــؤون
الحــاالت وميســرة فــي برنامــج نــادي أ
المهــات
ّ
معــي إلــى ســوريا كــي أســتخدمها فــي إعــادة بنــاء
الصغي ـرات« :جــاء هــذا النــادي كاســتجابة مباشــرة
البــاد».
للمســائل التــي رأينــا أنهــا تؤثــر علــى حيــاة الفتيــات
وعنــد ســؤالها عمــا إذا كانــت تــرى نفســها تعــود اليافعــات فــي ســوريا ،ال ســيما التحديــات التــي
إلــى ســوريا ،توقفــت لبرهــة قبــل أن تجيــب قائلــة :زادت حدتهــا عقــب أ
الزمــة .ويتضمــن ذلــك النزوح،
«بالنســبة لــي ليــس هــذا الســؤال ،بــل متــى ،وزواج أ
الطفــال ،والحمــل المبكــر ،وعــدم توفــر
أ
وذلــك الموعــد الــذي يضيــع فــي الفــق .أريــد أن التعليــم ،والعنــف المبنــي علــى نــوع الجنــس .لقــد
أعــود ،اليــوم قبــل الغــد ،وأريــد أن أقــوم بــكل مــا تــم تصميــم البرنامــج بأكملــه بنــا ًء علــى مشــاركة
بأنفســهن وباالستشــارة معهــن ،ولذلــك
بوســعي القيــام بــه لمنــع حصــول مــا حــدث مــرة الفتيــات
ّ
أخــرى».
هــو ناجــح».

“

ومــا دون ذلــك ،جلســات مدتهــا ســاعتان حــول تضيــف عبــود بقولهــا« :لقــد ســاعدها النــادي علــى
مهــارات حياتيــة عديــدة ،ال ســيما تلــك المتصلــة تغييــر رأيهــا واعتنــاق الحيــاة واكتشــاف مواطــن
أ
بالمهــات الجــدد .وتضمــن ذلــك جلســات توعويــة قوتهــا الشــخصية ،التــي كانــت كثيــرة».
صحيــة ،وطرقــاً لحــل المشــاكل ،واالتصــاالت
والتواصــل ،واللغــات ،والتفكيــر النقــدي ،وعلــى بعــد بضــع كيلومتــرات ،كانــت زودي،
وجلســات حــول تفــادي ومعالجــة االلتهابــات قبــل وهــي فتــاة يافعــة كانــت تمــر بتغييــر مشــابه بعــد
الــوالدة وبعدهــا .أ
والهــم مــن ذلــك ،تــم تأســيس التســجيل فــي دورة الربوتــات التعليميــة المقــدم
نــادي أ
المهــات الصغيــرات لتوفيــر بيئــة مســاندة للفتيــات فــي المنطقــة .ومــن خــال تشــجيع
أ
وتعاونيــة للمهــات اليافعــات التــي يمكنهــن فيهــا الفتيــات علــى اقتحــام مجــاالت متقدمــة مثــل
ّ
التعلــم ،والنمــو ،ودعــم بعضهــن بعضــاً خــال الهندســة وتطويــر البرامــج ،يقــدم البرنامــج فرصــة
ّ
المتصلــة أ
ـن الستكشــاف مجــاالت اهتمــام
بالمومــة غيــر مســبوقة لهـ
ّ
التحديــات العديــدة المحتملــة
عــادة مــا تكــون متاحــة للرجــال أ
والوالد.
المبكــرة.

أريد أن أعود ،اليوم قبل الغد ،وأريد أن أقوم
بكل ما بوسعي القيام به لمنع حصول ما
حدث مرة أخرى.

«تتمثــل خطتــي فــي أنقــل هــذه
المعرفــة معــي إلــى ســوريا كــي
أســتخدمها فــي إعــادة بنــاء
البــاد».
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فــي حيــن تتوفــر مجموعــة مــن المعلومــات حــول كيفيــة الوصــول
النســانية
إلــى الفتيــات اليافعــات واســتهدافهن فــي الســياقات إ
ـن بأفضــل صــورة،
وتصميمــم البرامــج التــي تســتجيب الحتياجاتهـ ّ
هنــاك حاجــة لجهــود متينــة لمواصلــة توســعة نطــاق وتحديــد
المعلومــات المتاحــة ،وتشــجيع المزيــد مــن المنظمــات علــى
االســتجابة الحتياجــات الفتيــات اليافعــات بصــورة مســتمرة.
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“
— ليالي ،فتاة يافعة من إدلب

لذا قررت أن أتطوع لمساعدة أولئك
اللواتي عانين كما عانيت أنا ،كي أضمن أال
يرتكب جيلي األخطاء نفسها.

مــن تحديــات شــائعة كالقيــود علــى الحركــة ،وزواج أ
الطفــال،
والتحــرش الجنســي ،إلــى قضايــا أكثــر تعقيــداً كالعنــف المنزلي
واالغتصــاب ،تمثــل الفتيــات اليافعــات شــريحة متفــردة من أي
مجتمــع ،شــريحة تواجــه ضغوطــات ومخاطــر هائلــة تتطلــب
مســتويات وأســاليب مختصــة مــن الرعايــة علــى نحــو متزايــد.

التوقيت هو كل شيء

«اليــوم ،أشــعر وكأننــي أملــك مســاحة للنمــو واكتشــاف مــا أريــد حق ـاً قبــل اتخــاذ
الت ـزام جــاد وطويــل المــدى مــن هــذا القبيــل».

«دون توعيــة ،ال تفكــر العديــد مــن الفتيــات فــي
مثــل عمــري بشــكل جــاد فــي مســألة الــزواج ».هــذا
مــا أكــدت عليــه بحــزم فاطمــة ،وهــي فتــاة يافعــة
تعيــش فــي جنــوب لبنــان .فــي عمــر  16عامــاً،
وقبــل االنضمــام إلــى برنامــج النظــراء المدعــوم
مــن صنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان ،عقــدت
فاطمــة خطبتهــا بنــا ًء علــى رغبــة عائلتهــا.

بالطريقــة ذاتهــا التــي تفكــر بهــا الفتيــات فــي
عمرهــا .إال أن العامليــن االجتماعييــن واصلــوا
العمــل لمحاولــة إيجــاد بدائــل لتأميــن الدعــم
المالــي لعائلتهــا فــي جهــد مــن جانبهــم لمســاعدة
فاطمــة علــى تجنــب زواج أ
الطفــال وتعقيداتــه.
ـواز ،ســعى المشــرفون علــى حالــة فاطمة
وبشــكل مـ ٍ
لمســاعدتها بــأن تشــعر بتمكيــن أكبــر ،وضموهــا
إلــى سلســلة مــن أ
النشــطة التــي ســاعدتها علــى
اكتشــاف إمكاناتهــا وتكويــن اســتقالليتها .وتضمــن
هــذا المنهــج جلســات توعويــة حــول زواج أ
الطفــال
وسلســلة مــن برامــج بنــاء القــدرات التــي ّتممــت
تعلميهــا ونموهــا وعززتهمــا.

وبعــد مضـ ّـي بعــض الوقــت علــى انضمامهــا إلــى
البرنامــج ،طلبــت المســاعدة مــن عاملــة اجتماعيــة
إلقنــاع والدهــا بتأجيــل الــزواج حتــى تبلــغ مــن
العمــر  18عام ـاً .بــدأ الفريــق علــى الفــور بتقديــم
جلســات التوعيــة لوالــد فاطمــة حــول المخاطــر
المتصلــة بــزواج أ
الطفــال ،ولفــت انتباهــه
للعواقب «أصبحــت أكثــر تواصال ً  ،وتشــارك
المحتملــة علــى صحــة ابنتــه الجســدية والنفســية.
وكمــا هــي غالبيــة الحــال فــي المجتمعــات النازحــة ،بنشــاط فــي الجلســات ،وبــدأت
كان إالســراع بتزويــج فاطمــة مدفوعــاً بالتحديــات تدريجيــاً بتطويــر مجموعــة مــن
الماديــة التــي تواجــه عائلتهــا .اعتقــد والدهــا
ســيماأن المهــارات الحياتيــة التــي كانــت
تأميــن مســتقبلها آ
الن كان فــي صالحهــا ،ال
بالنظــر إلــى حالــة عــدم االســتقرار المرافقــة للجــوء هامــة جــداً بالنســبة لنموهــا».
وحقيقــة أن خطيبهــا كان طبيــب أســنان ،وهــي ومــع تقــدم الجلســات ،تطــور تصــور فاطمــة
مهنــة مرموقــة مرتبطــة باالســتقرار فــي مجتمعهــا .لقيمتهــا وعالقتهــا بعائلتهــا بشــكل تدريجــي.
أصبحــت أكثــر تواصــا ً  ،وتشــارك بنشــاط فــي
«وبعــد
ّ
مضــي بعــض الوقــت الجلســات ،وبــدأت تدريجيـاً بتطويــر مجموعــة مــن
علــى انضمامهــا إلــى البرنامــج ،المهــارات الحياتيــة التــي كانــت هامــة جــداً بالنســبة
طلبــت المســاعدة مــن عاملــة لنموهــا ،بمــا فــي ذلــك مهــارات التواصــل ،والتفكير
النقــدي ،والمناظــرات .وقــد ســمح لهــا ذلــك
اجتماعيــة إلقنــاع والدهــا بتأجيــل بمناقشــة مســتقبلها علــى نحــو منفتــح مــع عائلتهــا،
الــزواج حتــى تبلــغ مــن العمــر  18ال ســيما والدهــا ،والــذي أثمــر عــن موافقتهــم علــى
إكمــال تعليمهــا وتأجيــل فكــرة الــزواج حتــى تكــون
عامــاً».
بعمــر يســعها فيــه التفكيــر بهــذه المســألة.
وفــي الوقــت نفســه ،وافقــت فاطمــة علــى الــزواج
فقــط فــي محاولــة منهــا للمســاعدة فــي أ
العبــاء توضــح فاطمــة قائلــة« :أشــعر باالرتيــاح .قبــل
االقتصاديــة الملقــاة علــى عاتــق عائلتهــا ،مســتجيبة ذلــك ،شــعرت بتراكــم الضغوطــات ،وأصبــح أكثــر

صعوبــة علــي أن أفكــر دون الشــعور بالذنــب
والعــار .أمــا آ
الن ،فأشــعر وكأننــي أملــك مســاحة
للنمــو واكتشــاف مــا أريــد حقـاً قبــل اتخــاذ التـزام
جــاد وطويــل المــدى مــن هــذا القبيــل».
بالنســبة للعديــد للفتيــات مثــل فاطمــة ،فــإن
التوقيــت يكتســب أهميــة كبيــرة عنــد التعامــل
مــع تحديــات شــائعة كالقيــود علــى الحركــة،
وزواج أ
الطفــال ،والتحــرش الجنســي ،إلــى قضايــا
أكثــر تعقيــداً كالعنــف المنزلــي واالغتصــاب،
تمثــل الفتيــات اليافعــات شــريحة متفــردة مــن
أي مجتمــع ،شــريحة تواجــه ضغوطــات ومخاطــر
هائلــة تتطلــب مســتويات وأســاليب مختصــة مــن
أ
النســانية،
الرعايــة علــى نحــو متزايــد .فــي الزمــات إ
احتياجاتهــن أكثــر ترابطــاً ،ال ســيما فــي
تصبــح
ّ
أ
الزمــات التــي يطــول أجلهــا كتلــك التــي تمــزق
ســوريا ،ويعتبــر اســتهدافهم بخدمــات مخصصــة
وفعالــة وواســه=عة النطــاق أم ـراً هام ـاً وأساســياً.

«تمثــل الفتيــات اليافعــات
شــريحة متفــردة مــن أي مجتمــع،
شــريحة تواجــه ضغوطــات
ومخاطــر هائلــة تتطلــب
مســتويات وأســاليب مختصــة مــن
الرعايــة علــى نحــو متزايــد».
القليمــي
تقــول فريدريــكا مايــر ،نائــب المديــر إ
لصنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان للــدول
النســانية
العربيــة« :لقــد حــان الوقــت للمنظمــات إ
كــي تســتهدف الفتيــات اليافعــات فــي جهــود
اســتجابتها .تحــت الظــروف االعتياديــة ،تمــر
الفتيــات اليافعــات بتغييــرات بيولوجيــة ونفســية
للرشــاد والدعــم.
ـن بحاجــة مســتمرة إ
كثيــرة تجعلهـ ّ
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تحتــم مســاعدة الفتيــات اليافعــات علــى تجــاوز
العنــف المبنــي علــى نــوع الجنــس دعــم كل الجهــود
لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي المجتمعــات
الســورية المختلفــة فــي ســائر المنطقــة .وطالمــا
ـن
اســتمر التصــور الســائد عــن النســاء والفتيــات بأنهـ ّ
أدنــى مرتبــة ويتمتعــن بإمكانــات أقــل مقارنــة بالرجــال،
فإنهــن ســيبقين عرضــة ألشــكال مختلفــة مــن العنــف
المبنــي علــى نــوع الجنــس.

“

تعاني العديد من الفتيات المراهقات
ّ
نستقبلهن في برامجنا من عدم
اللواتي
ّ
نظرائهن من
القدرة على التواصل مع
الذكور ،وذلك ببساطة بسبب الخوف
ّ
عائالتهن
واإلحساس بالذنب الذي غرسته
ّ
ّ
فيهن.
ومجتمعهن
— متطوعة شبابية في مخيم دوميز  ،1العراق

الزمــات ،يعتبــرن أ
وخــال أ
الكثــر حساســية وفــي مــررت بهــا ومــا زالــت تحاصرنــي حتــى هــذا اليــوم.
أ
خطــر العنــف واالســتغالل ،خاصــة وأن العديــد لقــد جــاء إلــى هــذا العالــم مبكــراً جــداً ،لم
مــن البنــى االجتماعيــة قائمــة علــى التمييــز ضدهن .تزوجــت فــي ســن مبكــرة جــداً».
وإذا لــم نتمكــن مــن الوصــول إليهــم فــي وقــت
مبكــر لمســاعدتهم علــى تخطــي هــذه التحديــات ،بالنســبة لدينــا ،لــم تكــن وســائل تنظيــم الحمــل
خيــاراً يوافــق عليــه زوجهــا ،مدفوعــاً بالعــادات
فــإن المخاطــر عاليــة جــداً».
الســائدة فــي مجتمعــه الــذي يفضــل العائلــة
الزمــات ،يعتبــرن أ
«خــال أ
الكثــر الكبيــرة .حاولــت أن تتحــدث معــه منطقي ـاً م ـرات
عديــدة ،وتوضــح لــه أن الحمــل المبكــر يلحــق
حساســية وفــي خطــر العنــف الضــرر بجســدها ببــطء ،وأن أوضاعهــم لــم تكــن
واالســتغالل ،خاصــة وأن العديــد تتحمــل نفقــات طفــل آخــر ،إال أنــه رفض االســتماع
مــن البنــى االجتماعيــة قائمــة علــى إليهــا م ـراراً وتك ـراراً.
الشــهر الثــاث أ
ومــع اقتــراب انتهــاء أ
الولــى

التمييــز ضدهــن».

قبــل زهــاء ثــاث ســنوات ،وصلــت دينــا إلــى تركيــا
بعــد الهــرب مــن أوضــاع معيشــية ال تحتمــل فــي
مدينتهــا ديــر الــزور فــي شــمال شــرق ســوريا .وفــي
حيــن هربــت بحثـاً عــن أ
المــن مــن العنــف وانعدام
االســتقرار ج ـراء الحــرب ،أُجبــرت علــى الــزواج مــن
ابــن عمهــا بعمــر الرابعــة عشــر .واليــوم ،تبلــغ
دينــا مــن العمــر  19عامـاً وهــي أم لطفليــن وحامــل
للمــرة الرابعــة.

مــن حملهــا ،ســعت للحصــول علــى المســاعدة
مــن عيــادة طبيــة مدعومــة مــن صنــدوق أ
المــم
المتحــدة للســكان ،والتــي ســبق لجيرانهــا أن
تلقــوا الرعايــة فيهــا .كانــت تشــعر بألــم كبيــر فــي
بطنهــا وفــي أعضائهــا التناســلية .وبعــد إجــراء
الفصوحــات ،تبيــن أنهــا كانــت تعانــي مــن التهــاب
حــاد فــي المســالك البوليــة ،وأخبرهــا أ
الطبــاء بــأن
إبقــاء حملهــا يشــكل خطــراً كبيــراً علــى حياتهــا.

جريمــة قتــل ،وقــد كان مــن الصعــب حتــى أن
أناقــش الفكــرة مــع أي أحــد أعرفــه .لقــد شــعرت
وكأن كل أ
العيــن مســلطة علــي وأنــه لــم يكــن لــدي
مــكان ألجــأ إليــه .لحســن الحــظ ،كان العاملــون فــي
المركــز متفهميــن جــداً ومتعاطفيــن مــع وضعــي.
لقــد جعلونــي أشــعر بــأن صحتــي هامــة ،وهــو مــا
لــم أشــعر بــه حق ـاً مــن قبــل».

«بحســب منظمــة الصحــة
العالميــة ،تمــوت  22,800إمــرأة
ســنوياً علــى أ
القــل نتيجــة
بالجهــاض
تعقيــدات متصلــة إ
غيــر آ
المــن».

تمــت دعــوة زوج دينــا لمرافقتهــا فــي الزيــارة
الطبيــة التاليــة ،وخاللهــا قــدم لهمــا الفريــق
الطبــي تشــخصياً مفصــا ً لحالتهــا ،ووضحــوا
المخاطــر المرتبطــة بالحمــل المتكــرر .وقــد تجاوب
جســدها مــع العــاج وتــم إجهــاض حملهــا بأمــان.
وبعــد ذلــك ،رتــب الفريــق الطبــي لهــا سلســلة مــن
الزيــارات للمتابعــة كــي تحضرهــا هــي وزوجهــا
تكمــل دينــا قائلــة« :فــي حيــن كان إ
الجهــاض خيـ أـار ًا لمراقبــة حالتهــا وضمــان إداركهــا لمــا ينبغــي أن
تق أــول« :لقــد أنجبــت ثــاث م ـرات ،إال أن طفلــي قانونيــاً فــي تركيــا ،خاصــة إذا كانــت حيــاة الم تتوقعــه فــي مرحلــة التعافــي.
الول مــات بعمــر الرابــع نتيجــة مضاعفــات ناجمــة فــي خطــر ،فإنــه لــم يكــن خيــاراً مقبــوال ً أبــداً فــي
عــن تشــوهات خلقيــة .لقــد كانــت أصعــب تجربــة مجتمعــي .إن عائلتــي وأقربائــي يعتبــرون ذلــك

بحســب منظمــة الصحــة العالميــة ،تمــوت 22,800
إمـرأة ســنوياً علــى أ
القــل نتيجــة تعقيــدات متصلــة
بالجهــاض غيــر آ
المــن ،فــي حيــن تنجــو مــا بيــن
إ
الجهــاض غيــر
مليونــي وســبعة مالييــن ام ـرأة مــن إ
آ
أنهــن يعانيــن مــن أضــرار أو أمــراض
المــن إال أ ّ
طويلــة المــد (إجهــاض غيــر كامــل ،والتهابــات،
ونزيــف ،وإصابــات فــي أ
العضــاء الداخليــة ،وثقــب
أو تمــزق فــي الرحــم) .لــو لــم تحصــل دينــا
علــى العــاج المناســب فــي الوقــت المناســب،
لكانــت صحتهــا فــي خطــر كبيــر ،خاصــة فــي ظــل
الحساســيات الثقافيــة واالجتماعيــة فــي محيطهــا.
أمــا نــارا ،وهــي فتــاة تبلــغ مــن العمــر  17عامـاً ومــن
بيــن المتــرددات علــى الجلســات الخاصــة بالفتيــات
اليافعــات والمقدمــة فــي مخيــم الالجئيــن حيــث
تقطــن لزهــاء عاميــن« :لــوال الدعــم الــذي تلقتيــه
وأنــا أكبــر ،ألخــذت أ
المــور منحنــى مختلفـاً تمامـاً».
البقــاء علــى موقعهــا مجهوالً،
ونــار ،التــي اختــارت إ
هــي ناجيــة مــن اغتصــاب جماعــي تعرضــت لهــا
بعــد أن هربــت هــي وعائلتهــا مــن مدينتهــم فــي
ســوريا .وقــد أتــت الحادثــة علــى حيــاة فتــاة فــي
التاســعة مــن عمرهــا وكادت أن تقضــي علــى حيــاة
نــارا كذلــك .لكــن ،وفق ـاً لميســون ،المشــرفة علــى
إدارة حالتهــا ،فإنهــا مســتمرة فــي تلقــي الدعــم مــن
نســاء وفتيــات عديــدات حولهــا ،وهــو مــا ســاهم
فــي التخفيــف مــن الصدمــة التــي تعرضــت لهــا.

«لــوال الدعــم الــذي تلقتيــه وأنــا
أكبــر ،ألخــذت أ
المــور منحنــى
مختلفــاً تمامــاً».

تقــول ميســون ،التــي أمضــت الســنوات أ
الربــع
أ
الخيــرة وهــي تتابــع حالــة نــارا« :كيــف يمكــن للمــرء
حتــى أن يبــدأ فــي معالجة حالــة كهذه؟ لقــد تطلب
أ
المــر اســتجماع كل القــوة التــي تبقــت لديهــا كــي
تتمكــن مــن التعافــي مــن الضــرر الــذي لحــق بهــا
وبعائلتهــا ،كدنــا أن نوشــك علــى خســارتها حقـاً فــي
مرحلــة مــا».

فــي حالــة جنــى ،التــي تلخــص رحلتهــا الصراعــات
التــي تعاركهــا الفتيــات اليافعــات فــي ظــل أ
الزمــة،
فــإن الحصــول علــى المســاعدة مــن خــال خدمــات
الدعــم هــذه يعنــي الفــرق بيــن الحيــاة والمــوت.
وقــد وجــدت جنــى ،التــي تزوجــت فــي ســن 14
عامــاً رجــا ً يكبرهــا باثنــي عشــر عامــاً ،وجــدت
نفســها عالقــة فــي عالقــة عنيفــة جــداً ،وكانــت
تتعــرض للعنــف الجســدي واالقتصــادي بشــكل
متكــرر .وعندمــا حاولــت الهــرب ،اســتغل الــزوج
ثقافــة الشــرف فــي مجتمعهــا وزعــم بأنهــا لــم تكــن
الســاءة
مخلصــة لــه ،وهــو مــا جلب لهــا مزيــداً من إ
علــى يــد أف ـراد عائلتهــا الذكــور وعرضهــا لمخاطــر
الوقــوع ضحيــة مــا يســمى بجرائــم «الشــرف».

لقــد أُجبــرت علــى تغييــر مــكان ســكنها إلــى تركيــا
عبــر الع ـراق ،حيــث تعرضــت لالعتــداء الجســدي
علــى يــد أحــد االختصاصييــن الفيزيائييــن الــذي كان
الصابــات المتعــددة فــي جســدها.
يعالــج إ
وفــي الوقــت الــذي تمكنــت فيــه مــن الوصــول
إلــى المســاحة آ
المنــة الخاصــة بالنســاء والفتيــات
فــي تركيــا ،حيــث كانــت بالــكاد متمكســة بالحيــاة
وقــد رأت أســوأ مــا يمكــن أن يفعلــه البشــر ،كان
أمامهــا درب طويــل وشــاق للتعافــي .وكونهــا قــادرة
علــى الوقــوف بقــوة اليــوم لتــروي قصتهــا وتتطــوع
لمســاعدة الناجيــات مــن العنــف ضــد النســاء ،ال
يقتصــر علــى كونــه شــهادة علــى القــوة الهائلــة التي
تتمتــع بهــا الفتيــات اليافعــات الســوريات فحســب،
ـن أيض ـاً.
بــل علــى أهميــة وجــود برامــج خاصــة بهـ ّ
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أعتقد بأن كل فتاة سورية ترغب
في أن تكون جزء ًا من الحل.
— تاال ،فتاة يافعة من ريف دمشق ،سوريا

عين على المستقبل

«يجــب أن تكــون االســتجابة الحتياجــات الفتيــات اليافعــات أولويــة رئيســية ضمــن
جهــود مســاعدة الســوريين علــى إعــادة بنــاء مجتمعاتهــم علــى أســس أكثــر قــوة
ومتانــة».
تقــول تــاال ذات الســتة عشــر ربيعــاً وهــي تقلــب
أعمــاال ً فنيــة متنوعــة الوســائط قامــت بإنتاجهــا
مؤخ ـراً« :أعتقــد بــأن كل فتــاة ســورية ترغــب فــي
أن تكــون جــزءاً مــن الحــل ».يُظهــر عملهــا مهــارة
متفــردة ورؤيــة إبداعيــة ،إلــى جانــب شــجاعة
حازمــة عندمــا يتصــل أ
المــر بمناقشــة مســائل
حساســة .أمــا أكبــر أعمالهــا فهــي رســمة لمدينتهــا
فــي الزبدانــي فــي ريــف دمشــق ،تقابــل فيــه
منازلهــا المبنيــة مــن الحجــر تــال أ
الرز ومــا يبــدو
وكأنــه مجموعــة مــن الفتيــات اللواتــي يركضــن فــي
الخلفيــة .عندمــا ســئلت عــن الفتيــات ،كانــت تــاال
ســريعة جــداً فــي تذكــر أســمائهن :رامــا ،ومي ـران،
بهــن جميعــاً
وتاليــا ،ولجيــن ،اللواتــي التقــت
ّ
خــال زياراتهــا للمســاحة آ
المنــة الخاصــة بالنســاء
والفتيــات قــرب منزلهــا.

إن الفتيــات اليافعــات يرغبــن فــي
بــل وقــادرات علــى أكثــر ممــا هــو
متوقــع منهــن».

هنــاك حاجــة ملحــة لتضافــر الجهــود عبــر ســائر مســتويات
الغاثــة الدوليــة لمناصــرة جهــود حمايــة الفتيــات اليافعــات،
إ
أ
النســانية.
وصحتهــن ،وحقوقهــن ،ونموهــن خــال الزمــات إ
ويتضمــن ذلــك ضمــان إجــراء تغييــرات جذريــة علــى نظــام
النســانية الدوليــة.
المســاعدة إ

جملــة تــاال تقــول الكثيــر .خــال إجــراء مقابــات
مــع الفتيــات اليافعــات فــي المنطقــة ،يتضــح أمــر
معيــن وبصــورة متكــررة :أن الفتيــات اليافعــات
يرغبــن فــي (بــل وقــادرات علــى) أكثــر ممــا هــو
متوقــع منهــن .لقــد أثبتــن وبصــورة متكــررة قدرتهن
الهائلــة علــى الصمــود فــي وجــه تحديــات مهولــة،
وجســدن قــدرة غيــر متناهيــة علــى التعافــي،
والنمــو الشــخصي ،والتعاطــف الكبيــر .لــذا،
فإنــه مــن أ
يأخذهــن مجتمــع
الهميــة بمــكان أن
ّ
ـن
النســانية بعيــن االعتبــار ،وأن
المنظمــات إ
يدعمهـ ّ
ويعــد برامــج مخصصــة لهــن ضمــن ســياق أ
الزمــة
ّ
الســورية.

القليمــي
تشــرح فريدريــكا مايــر ،نائــب المديــر إ
لصنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان للــدول
العربيــة ،أ
المــر بقولهــا« :يجــب أن تكون االســتجابة
الحتياجــات الفتيــات اليافعــات أولويــة رئيســية
ضمــن جهــود مســاعدة الســوريين علــى إعــادة
بنــاء مجتمعاتهــم علــى أســس أكثــر قــوة ومتانــة.
النســانية برؤيــة
يجــب أن تتشــارك المنظمــات إ
طويلــة المــدى تتصــل بتأســيس نظــام اســتجابة
إنســانية يركــز علــى الفتيــات بصــورة أكبــر ،نظــام
يأخــذ باالعتبــار احتياجــات الفتيــات اليافعــات،
وإمكاناتهــن العظيمــة ،لتقديــم برامــج
وآمالهــن،
ّ
أ
وتســاعدهن
الحتياجاتهــن الساســية
تســتجيب
ّ
ّ
أنفســهن كأفــراد ،والمســاهمات
اكتشــاف
فــي
ّ
يمكنهــن تقديمهــا لمجتمعاتهــن .كمــا أنــه
التــي
ّ
مــن أ
الهميــة بمــكان أن نواصــل ،فــي مجتمــع
النســانية ،االســتثمار فــي برامــج
المنظمــات إ
تتجــاوز االحتياجــات أ
الساســية ،وتركــز علــى
ـن النفســي والعاطفــي ،وفرديتهــن ،وصوتهن،
نموهـ ّ
وإرثهــن».

«يجــب أن تتشــارك المنظمــات
النســانية برؤيــة طويلــة المــدى
إ
تتصــل بتأســيس نظــام اســتجابة
إنســانية يركــز علــى الفتيــات
بصــورة أكبــر».
هنــاك حاجــة ملحــة لتضافــر الجهــود عبــر ســائر
الغاثــة الدوليــة لمناصــرة جهــود حمايــة
مســتويات إ
الفتيــات اليافعــات ،وصحتهــن ،وحقوقهــن،
أ
النســانية .ويتضمــن
ونموهــن خــال الزمــات إ
ذلــك ضمــان إج ـراء تغيي ـرات جذريــة علــى نظــام

النســانية الدوليــة علــى نحــو يســ ّهل
المســاعدة إ
التعــاون متعــدد القطاعــات لالســتجابة الحتياجــات
هــذه الفئــة الحيويــة والمهملــة .وفــي هــذا الشــأن،
النســانية أن تصــوغ
ينبغــي علــى المنظمــات إ
اســتراتيجية شــاملة تتضمــن خبــراء مــن كافــة
القطاعــات ،بمــا فــي ذلــك الحمايــة ،والصحــة،
والتعليــم ،والميــاه والصــرف الصحــي ،والمعيشــة،
وغيــر ذلــك ،لالســتجابة االحتياجــات المتقاطعــة
والمتصلــة للفتيــات اليافعــات علــى نحــو فعــال،
الجــراءات المتخــذة مــن قبــل
وضمــان تكامــل إ
مقدمــي الخدمــات.

«تشــكل أ
الزمــات المعقــدة
والممتــدة فرصــاً مســتدامة
للتغييــر التحويلــي ،خاصــة
فيمــا يتصــل أ
بالع ـراف الجندريــة
والممارســات
والمعتقــدات
أ
البويــة المتغلغلــة عميقــاً».

فــي حيــن تتســبب أ
الزمــات المعقــدة والممتــدة،
كتلــك التــي تنهــش ســوريا ،فــي معانــاة إنســانية
كبيــرة ،إال أنهــا تشــكل فرصــاً مســتدامة للتغييــر
التحويلــي ،خاصــة فيمــا يتصــل أ
بالعـراف الجندرية
والمعتقــدات والممارســات أ
البويــة المتغلغلــة
النســانية أن
عميقــاً .يمكــن لمجتمــع المنظمــات إ
يعمــل بصــورة متســقة لتعظيــم تأثيــر مثــل هــذا
التحويــل مــن خــال توفيــر برامــج تســاعد فــي
تفتيــت الحواجــز المتجــذرة فيمــا يتصــل بالمســاواة
بيــن الجنســين ،وذلــك كخطــوة أساســية فــي بنــاء
القــدرة علــى الصمــود والتأســيس لهــا.
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وتعتبــر البرامــج التــي تدعــم مســار نمــو الفتيــات
اليافعــات وتعــزز مشــاركتهن الفاعلــة فــي جهــود
إعــادة البنــاء وبنــاء الســام محــاور رئيســية فــي
مثــل هــذا المنهــج الطمــوح وواســع النطــاق.
كمــا يعلــب التوطيــن وشــروط الصفقــة الكبــرى دوراً
محوريــاً أيضــاً فــي ســياق التحويــل الجوهــري.
وينبغــي أن تنخــرط المؤسســات المدنيــة والمحليــة،
وبخاصــة تلــك التــي تقــدم برامــج طويلــة أ
المــد
ومعنيــة بالفتيــات ،بــأدوار قياديــة فيمــا يتصــل
بإعــداد البرامــج الخاصــة بالفتيــات اليافعــات،
وأن يتــم تمويلهــا واستشــارتها وتشــجيعها علــى
ذلــك ،فيمــا ينبغــي علــى المجتمــع الدولــي أن

يواصــل توفيــر فــرص مســتدامة لبنــاء قــدرات تلــك
المؤسســات .ومــن خــال مثــل هــذا المنهــج ،يمكــن
النســانية العمــل
للجهــات المانحــة والمنظمــات إ
بتناغــم ســوية لتشــجيع المبــادرات المحليــة التــي
تتميــز بكونهــا مبنيــة علــى فهــم أعمــق للســياق
المحلــي ،وبأنهــا تحظــى بقبــول مجتمعــي.
وضمــن البرامــج ذاتهــا ،يمكــن اتخــاذ العديــد
مــن الخطــوات لضمــان تركيــز جهــود االســتجابة
المــكان لتحصيــل أكبــر قــدر
علــى الفتيــات قــدر إ
مــن العائــد علــى االســتثمار .مــا هنــاك حاجــة
ملحــة لــه هــو مجموعــة واســعة مــن البرامــج
المرنــة التــي تأخــذ باالعتبــار االحتياجــات المتغيــرة

ـن ينتقلــن مــن مرحلــة الطفولــة إلــى
للفتيــات وهـ ّ
مرحلــة البلــوغ ،والتــي يمكــن أن تختلــف كثيــراً
فــي مراحــل متنوعــة مــن حيــاة الفتيــات .أ
والهــم
مــن ذلــك ،أنــه ينبغــي لهــذه البرامــج أن تولــي
اهتمامـاً خاصـاً للقيــود العديــدة التــي تقــف حائـا ً
دون مشــاركة الفتيــات اليافعــات ،كالقيــود علــى
الحركــة والتوقيــت ،وهــو مــا يمكــن معالجتــه مــن
خــال إدراج برامــج أكثــر مرونــة أو االســتفادة
مــن التقنيــات الجديــدة التــي يمكنهــا أن تتغلــب
علــى القيــود علــى الحركــة ،مثــل المنتديــات علــى
النترنــت ،والشــبكات االجتماعيــة وغيرهــا .أ
والهــم
إ
مــن ذلــك كلــه ،أن المؤسســات بحاجــة لضمــان
وجــود فهــم عميــق لديهــا فيمــا يتصــل بمخــاوف

حمايــة الفتيــات ،وإعدادهــا برامــج حــول ذلــك يعتبــر أيضــاً أساســياً فــي معالجــة أ
العــراف
تميــز ضــد
مشــاركتهن بصــورة مســتمرة.
لضمــان
ّ
االجتماعيــة الســائدة والمتغلغلــة التــي ّ
ـاركتهن الفاعلــة
النســاء والفتيــات وتحــول دون مشـ
ّ
النســانية بحاجة
وفــي الوقــت ذاتــه ،إن المنظمــات إ
النســانية وبرامــج بنــاء الســام.
فــي البرامــج إ
لفهــم حقيقــة أن دورة حيــاة الفتيــات اليافعــات
متصلــة بشــكل عميــق بعوامــل خارجيــة معقــدة ال يمكــن تحقيــق أي ممــا ذكــر ســابقاً دون مشــاركة
ومتنوعــة للغايــة ،بمــا فــي ذلــك عوامــل عائليــة حقيقيــة مــن جانــب الفتيــات اليافعــات فــي مراحــل
واجتماعيــة يمكنهــا أن تؤثــر علــى نموهــن .مــن تصميــم البرامــج وتطويرهــا وتنفيذهــا ،وهــي
أ
تــم تأكيدهــا فــي العديــد مــن الدراســات
هنــا ،ينبغــي أن تتضمــن البرامــج مشــاركة الهالــي نتيجــة ّ
أ
والوصيــاء الذيــن يعتبــر دعمهــم أساســياً فــي والمشــاريع التــي تناولــت احتياجــات الفتيــات
النســانية .وبالنظــر إلــى
نجــاح أي برنامــج يســتهدف الفتيــات.
اليافعــات فــي الســياقات إ
أن العديــد مــن المســائل التــي تؤثــر علــى الفتيــات
أ
إن العمــل مــع أف ـراد المجتمــع الوســع ،بمــا فــي اليافعــات الســوريات هــي متغلغلــة فــي النســيج
ذلــك القــادة الدينيــون والمؤثــرون الثقافيــون،

لقد شعرت وكأن كل األعين مسلطة علي وأنه
لم يكن لدي مكان ألجأ إليه .جعلوني أشعر بأن
صحتي هامة ،وهو ما لم أشعر به حق ًا من قبل.

إن العمــل بصــورة مباشــرة مــع الشــباب الســوري يعتبــر أم ـراً
فــي غايــة أ
الهميــة ،إذ يمكــن للبرامــج الشــبابية أن تجمــع
الفتيــة اليافعيــن والفتيــات اليافعــات فــي بيئــة ب ّنــاءة وآمنــة
يتخلصــون فيهــا مــن العديــد مــن أ
الفــكار المســبقة عــن
الجنــدر .وقــد أثبتــت هــذه البرامــج التــي قدمهــا صنــدوق
أ
المــم المتحــدة للســكان فاعليتهــا ،فقــد ســاعدت الفتيــات
ـن الفــردي فــي عالــم يحــاول
اليافعــات علــى تشــكيل تطورهـ ّ
محــو معالمهــا دومــاً.

مشــاركتهن
المجتمعــي ،فــإن تشــجيع وتمكيــن
ّ
الفاعلــة فــي عمليــة التطويــر تكتســب أهميــة
النســانية
كبيــرة .غالبــاً مــا تقــوم المنظمــات إ
بإشــراك الفتيــات اليافعــات فــي هــذه المراحــل
بصــورة غيــر منتظمــة ،فــي الوقــت الــذي يعــد
فيــه ضمــان أخــذ التحديــات والقيــود واالحتياجــات
الفرديــة للفتيــات اليافعــات بعيــن االعتبــار يمكنــه
أن يثمــر عــن برامــج أكثــر واقعيــة وتركيــزاً ،فإنهــا
ســتخلف أث ـراً أكثــر قــوة واســتدامة علــى حياتهــن.
وبكلمــات ربــا ،وهــي فتــاة يافعــة مــن إدلــب،
نختتــم تقريرنــا« :أعــرف ذلــك العالــم الــذي أرغــب
فــي العيــش فيــه .ســاعدوني كــي أبنيــه ،ومــن
جهتــي ،لــن أتوقــف عــن العمــل مــن أجلــه».
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أشعر بقدر كبير من الحب تجاه كل من هم
ّ
عليهن
حولي ،خاصة أولئك اللواتي تعرفت
ّ
إنهن بمثابة عائلة لي.
في المركز هنا.
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«ســوريا :عرائــس للبيــع» ،تقريــر اســتقصائي تـ ّـم إعــداده
مــن قبــل شــارون وورد ألخبــار القنــاة الرابعــة.
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أريــد أن أحيــا فــي عالــم تملــك فيــه كل
فتــاة خيــارات وفرصــة لعيــش الحيــاة
التــي تريــد.
— داليا ،فتاة يافعة سورية
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صلب عودهن
ٌ
قصص فتيات يافعات سوريات

المــم المتحــدة للســكان علــى توثيــق حصيلــة أ
الزمــة الســورية فــي عــام  ،2011عكــف صنــدوق أ
منــذ بــدء أ
الزمــة علــى الفتيــات اليافعــات،
اللواتــي تراوحــت أعمــار العديــد منهــن بيــن خمســة أعــوام وأحــد عشــر عامـاً عندمــا نشــبت أ
الزمــة .وفــي حيــن تحملــت النســاء والفتيــات
ّأ
أ
كمـاً متزايــداً مــن التحديــات المعقــدة التــي أثــرت
علــى حــد ســواء العــبء الكبــر مــن الزمــة ،واجهــت الفتيــات ،ال ســيما اليافعــات منهــنّ ،
ـن تأثي ـراً ســيطال بقيــة حياتهــن .فيمــا شــكلت التجــارب التــي خضنهــا خــال الســنوات التســع الماضيــة
ـن وأثــرت عليهـ ّ
فــي مجــرى نموهـ ّ
ـن علــى نحــو ال ّيمحــي .ورغــم كل شــيء ،تواصــل الفتيــات اليافعــات الســوريات فــي المنطقــة بســائرها
جــزءاً كبي ـراً مــن ســنوات
تكوينهـ ّ
النهــوض مــن بيــن حطــام أ
النســانية علــى الصمــود والبقــاء واالزدهــار ،فــي الوقــت الــذي قــد يتداعــى فيــه العديــد
ـدرة
ـ
الق
ـرن
ـ
ليظه
ـة
ـ
زم
ال
إ
مــن البالغيــن الذيــن يبــدون أكثــر قــوة.
ـن تمامـاً
إن هــذا التقريــر هــو محاولــة لتســليط الضــوء علـ أـى القــوة التــي تتمتــع بهــا الفتيــات اليافعــات الســوريات اللواتــي تغيــرت حياتهـ ّ
ـن بعالــم أفضــل ومحاولــة
ـن بقيــن عازمــات علــى الحفــاظ علــى أحالمهـ ّ
ج ـراء الحرمــان القاســي والتمييــز الــذي أفرزتــه الزمــة ،إال أنهـ ّ
تحقيقهــا .إن القصــص المــوردة فــي الصفحــات التاليــة ال تكشــف عــن القــوة الكبيــرة التــي تتحلــى بهــا أولئــك الفتيــات اليافعــات فــي
الغاثــة
وجــه المصاعــب الشــديدة فحســب ،بــل تؤكــد أيض ـاً علــى أهميــة ضمــان االســتعانة بآرائهــن فــي كافــة النقاشــات حــول أنشــطة إ
النســانية ،وبرامــج بنــاء القــدرة علــى الصمــود والســام.
إ
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